Протокол №3
11.03.2020 року
засідання комісії (моніторингової групи) із внутрішнього забезпечення
якості освітньої діяльності КМАМ ім Р.М. Глієра
Присутні:
Голова комісії (моніторингової групи) – Н.А. Панова;
Заступник голови комісії (моніторингової групи) – А.О. Жуков;
Члени

комісії

(моніторингової

групи):

Зарудянська

М.А.,

Демешко Н.Б., Конончук В.О., Тимченко-Бихун І.А., Борисова С.В.,
Марценківська О.В., Кречковська Р.О., Ковтюх Л. М., Мудрецька Л.Г.,
Дугіна Т.Є., Кочерженко О.В., Боровик С.Й., Гармель О.В., Когут Т.В.
Порядок денний:
1. Про перехід на дистанційну форму навчання.
Слухали по п.1.
Жуков А.О.: з метою запобігання захворювання та поширення
хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, згідно із Законом
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 р. «Про
запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19»,
листа Міністерства освіти та науки України №1/9-154 від 11 березня 2020
року щодо запровадження карантину для усіх типів закладів освіти, ввести
карантин в КМАМ ім. Р.М. Глієра на період з 12 березня по 3 квітня 2020
року включно, з урахуванням можливих змін терміну карантину в
залежності від

епідеміологічної ситуації в Україні. На час карантину

викладання навчальних дисциплін та проведення поточних та підсумкових
контрольних заходів проводити за допомогою дистанційних технологій.
Виступили:

І.А. Тимченко-Бихун,

С.В. Борисова,

зазначили

необхідність створити на сайті КМАМ ім. Р.М. Глієра платформу для
розміщення завдань та вимог для дистанційного навчання студентів.
Навчальні дисципліни, що, відповідно до навчальних планів передбачають

індивідуальні та практичні години, проводити за встановленим та
затвердженим розкладом викладача графіком. Індивідуальні та практичні
заняття студентів з викладачами проводити в онлайн режимі за допомогою
доступних сервісів, згідно з розкладом та вимогами робочої програми
курсу даної дисципліни.
Виступили: Панова Н.А.: про забезпечення надання консультацій
викладачам та студентам щодо роботи за допомогою дистанційних
технологій завідувачами кафедр та деканами факультетів, завідувачами
денних відділень та завідувачами циклових та предметних комісій КМАМ
ім. Р.М. Глієра, керівникам відділів, підрозділів, служб Академії.
Запропонувала розробити концепцію ефективної моделі змішаної форми
навчання в КМАМ ім. Р.М.Глієра в умовах карантинно-обмежувальних та
профілактичних протиепідемічних заходів
Ухвалили: На час карантину викладання навчальних дисциплін та
проведення поточних та підсумкових контрольних заходів проводити за
допомогою

дистанційних

технологій.

Створити

на

сайті

КМАМ

ім. Р.М. Глієра платформу для розміщення завдань та вимог для
дистанційного навчання студентів. Розробити концепцію ефективної
моделі змішаної форми навчання в КМАМ ім. Р.М.Глієра в умовах
карантинно-обмежувальних та профілактичних протиепідемічних заходів.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, інноваційнометодичного забезпечення освітнього та наукового процесів КМАМ
імені Р.М. Глієра В.О. Конончук, декан факультету мистецтва співу та
джазу КМАМ імені Р.М. Глієра І.А. Тимченко-Бихун, декан факультету
виконавського мистецтва та музикознавства КМАМ імені Р.М. Глієра
С.В.Борисова, завідувачі денним відділенням КМАМ імені Р.М. Глієра,
кандидат мистецтвознавства О.В. Марценківська та Р.О. Кречковська,
завідувач

навчально-науковим

відділом

КМАМ

імені Р.М. Глієра

Т.В. Когут.
Рішення прийняте одностайно.
Голова комісії

Н.А. Панова

