Шановні студенти та викладачі КМАМ ім Р.М. Глієра!
Адміністрацією КМАМ ім Р.М. Глієра прийняте рішення: навчання в
Київській муніципальній академії музики ім. Р.М. Глієра розпочнеться у І-му
семестрі 2020/2021 навчального року у змішаній формі (див. пояснення нижче),
із застосування дистанційної форми навчання для лекційних занять та очній
(аудиторній) з елементами дистанційного (за необхідністю) – для індивідуальних
та практичних занять Це є необхідною мірою в умовах карантиннообмежувальних та профілактичних протиепідемічних заходів, та водночас,
відповідає вимогам осучаснення принципів здобуття вищої освіти та потребі у
ґрунтовних змінах у підходах до організації навчання.
На ці кроки нас спонукає те, що епідеміологічна ситуація в країні та в місті
Києві не змінилася на краще; надія восени 2020 року відновити повноцінну
роботу в аудиторіях, на жаль, не виправдалася: темпи поширення на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, зростають.
Здоров’я та безпека наших здобувачів освіти та співробітників – основні
пріоритети для Академії. Суворе дотримання вимог чинного законодавства
України та рекомендацій МОЗ та МОН України щодо проведення освітнього
процесу у закладах вищої освіти потребує введення змішаної форми навчання у
нашому закладі. Адже відновлення нормальної аудиторної роботи і допуску
великої кількості студентів у приміщення Академії наражає на небезпеку як
студентів, так і викладачів та адміністративний персонал.
Викладачі, адміністрація та студенти старших курсів Академії вже мають
досвід оперативного реагування на виклики, пов’язані з поширенням COVID-19
минулого півріччя, що підтверджує ефективність методики онлайн викладання та
навчання. Але враховуючи специфіку мистецької освіти, яка передбачає велику
кількість індивідуальних та практичних занять, Академія впроваджує змішану
форму навчання, прийнятну в умовах сьогодення – поєднання аудиторних (очних)
та online (дистанційних) занять.
Для цього в Академії ведеться активна робота над наповненням сайту
необхідними матеріалами. Проведення лекцій, семінарських та частково
практичних занять відбуватиметься в інтерактивному режимі з використанням
онлайн-платформ, зокрема ZOOM, Google Classroom тощо. Протягом цього
семестру ми будемо пропонувати всім нашим студентам та викладачам онлайнзаходи, серед яких – майстер-класи, семінари-практикуми, круглі столи,
конференції, конкурси тощо.
Таким чином, інформація до уваги студентів:
- для студентів І курсу ОПС «Фаховий молодший бакалавр» навчальний
процес розпочнеться з 1 вересня 2020 року із застосуванням змішаної
форми навчання. Заповнення індивідуальних планів для цих студентів
буде відбуватися з 01.09.2020 до 10.09.2020.

- для студентів 1 року навчання бакалаврату та 1 курсу магістратури
навчання починається з 15 вересня 2020 року із застосуванням
змішаної форми навчання
- для студентів, які вступають у 2020 році до перших курсів бакалаврату
та магістратури Академії, на початку семестру плануються вступні
зустрічі у малих групах, на яких вони матимуть можливість
познайомитися з представниками адміністрації, органів студентського
самоврядування, викладачами. Особливості проведення занять із
застосуванням змішаної форми навчання будуть роз’яснені студентампершокурсникам бакалаврату та магістратури при зустрічі та в
індивідуальній формі під час заповнення індивідуальних планів
студента з 07.09.2020 по 15.09.2020 року.
Розклади занять та особливості застосування змішаної форми навчання
будуть доведені усім нашим студентам протягом найближчого часу.
Підкреслимо важливість зворотного зв’язку зі студентами. В поточних
умовах ми працюватимемо над тим, аби студент завжди міг звернутися до
викладачів, адміністрації чи інших працівників Академії з відповідними
запитаннями, зауваженнями та пропозиціями. Саме для забезпечення ефективної
комунікації між студентами, викладачами та адміністративним персоналом
Академії планується використання платформи ZOOM та за допомогою
електронної адреси деканату факультетів, навчального відділу коледжу. Також, у
визначені години протягом тижня викладачі будуть проводити як онлайнконсультації для студентів, так і зустрічі безпосередньо на кафедрах, циклових
комісіях Академії, з метою сприяння проведенню самостійної роботи студентів та
якісному забезпеченню освітньої, мистецько-творчої, наукової діяльності. На вебсайті Академії розміщені електронні пошти і номери телефонів, за якими можна
зв’язатися з відповідними структурними підрозділами та працівниками.
Як тільки дозволять обставини, навіть до закінчення І семестру
навчального року, ми будемо раді знову повернутися до звичного всім нам
спілкування та викладання.
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра прагне
забезпечувати високі стандарти якості вищої мистецької освіти, навіть у тих
складних умовах, в яких наразі ми опинились. Щиро сподіваємось на
взаєморозуміння і подальшу плідну співпрацю.
До зустрічі у новому навчальному році!
З повагою,
ректор КМАМ ім. Р.М. Глієра,
народний артист України, професор
Злотник Олександр Йосипович

Пояснення
КМАМ ім. Р.М. Глієра запроваджує осучаснену форму навчання – змішану
форму навчання, яка передбачає гнучке поєднання традиційної, аудиторної
форми як безпосереднього контакту суб’єктів освітнього процесу та
дистанційної форми здобуття освіти, з використанням технологій онлайн
навчання.
1. змішана форма навчання – форма організації освітнього процесу в
Академії, яка передбачає гнучке поєднання традиційної форми навчання
як безпосередньої взаємодії студента та викладача в аудиторії та
дистанційної, тимчасової або часткової форми здобуття освіти як
опосередкованої взаємодії суб’єктів освітнього процесу;
2. традиційна (аудиторна) форма навчання – форма організації
освітнього процесу в Академії, яка забезпечує безпосередню взаємодію
студента та викладача в аудиторії;
3. дистанційна форма навчання – тимчасова або часткова форма
організації освітнього процесу в Академії, яка забезпечує реалізацію
дистанційного навчання в умовах карантину або є складовою змішаної
форми навчання та передбачає можливість отримання студентами усього
комплексу необхідних вмінь, навичок та знань в умовах тимчасового
віддаленого знаходження здобувачів освіти.

