
Протокол №5 

22.05.2020 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 продовження  карантину та проведення весняно-літньої сесії у 

дистанційній формі. 

2. Про затвердження рекомендацій щодо підготовки сесії у 

дистанційній  формі та вимог щодо форми проведення підсумкової 

атестації дистанційно. 

3. Про виконання другої половини навантаження науково-

педагогічними та педагогічними працівниками. 

4. Про проведення моніторингових досліджень здобувачів всіх рівнів 

вищої освіти та науково-педагогічних працівників.  

 

Слухали по п.1. 

Жуков А.О.: на підставі прийнятого рішення на засіданні Кабінету 

Міністрів України за ініціативи Міністерства охорони здоров’я                                

20 травня 2020 року про продовження дії карантину, з метою запобігання 

захворювання та поширення хвороби, продовжити  карантин в КМАМ ім. 

Р.М. Глієра на період до 22 червня 2020 року включно та провести 

весняно-літню сесію у дистанційній формі. 

Слухали по п.2. 

Тимченко-Бихун І.А., Борисова С.В., Марценківська О.В., 

Кречковська Р.О.: про стан підготовки весняно-літньої сесії у 

дистанційній формі та визначення вимог щодо форми проведення 

підсумкової атестації студентів дистанційно (у синхронному режимі) із 

забезпеченням надійної автентифікації здобувачів та жорсткого 

дотримання карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу. 



Ухвалили: затвердити вимоги щодо форми проведення 

підсумкової атестації студентів дистанційно (у синхронному режимі) із 

забезпеченням надійної автентифікації здобувачів та жорсткого 

дотримання карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу. 

Рішення прийняте одностайно. 

Слухали по п.3. 

Панова Н.А: відповідно до вимог моніторину якості освіти КМАМ 

ім. Р.М. Глієра, завідувачам кафедр необхідно провести аналіз 

індивідуальних планів викладачів щодо виконання ними другої половини 

навантаження та подати звіти кафедр на розгляд моніторингової групи до 

кінця навчального року.  

Ухвалили: провести аналіз індивідуальних планів викладачів 

Відповідальні: завідувачі кафедр КМАМ ім. Р.М. Глієра. 

Слухали по п.4. 

Зарудянська М.А.: зазначила, що з метою удосконалення організаційної, 

інформаційної, творчої та аналітичної роботи було проведено 

моніторингові дослідженя у формі анкетування (опитуванння)  здобувачів 

всіх рівнів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, роботодавців, 

випускників із питань якості освітньо-професійних програм та організації 

освітнього процесу. Результати опитування буть подані до моніторингової 

групи до кінця навчального року. 

Ухвалили: опрацювати та подати результати опитування до кінця 

навчального року до моніторингової групи. Відповідальні: декан 

факультету мистецтва співу та джазу КМАМ ім. Р.М. Глієра      

І.А. Тимченко-Бихун, декан факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства КМАМ ім. Р.М. Глієра С.В.Борисова, завідувачі денним 

відділенням КМАМ ім. Р.М. Глієра О.В. Марценківська та 

Р.О. Кречковська, завідувач навчально-науковим відділом КМАМ 

ім. Р.М. Глієра Т.В. Когут. 

Рішення прийняте одностайно. 

         Голова комісії                                                            Н.А. Панова 


