
Протокол №6 

25.06.2020 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 результати весняно-літньої сесії та підсумкової атестації 

атестаційні студентів. 

2. Про результати моніторингу якості освіти у КМАМ ім. Р.М. Глієра у 

2019-2020 н.р. 

3. Про щорічне оцінювання науково-педагогічних та педагогічних 

працівників. 

4. Про щорічне оцінювання здобувачів ЗВО. 

Слухали по п.1. 

Жуков А.О.: за результатами весняно-літньої сесії доводжу до 

відома групи, що всі перевідні іспити та заліки були складені студентами 

успішно. Щорічне оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої 

освіти буде оприлюднене на сайті академії. Згідно з положенням «Про 

організацію освітнього процесу у КМАМ ім. Р.М. Глієра» студенти були 

переведені на старші курси, крім тих, хто має академічну заборгованість. 

Академічна заборгованість за ІІ семестр 2019-2020 н.р. повинна бути 

ліквідована здобувачами до 1 вересня 2020 року. За результатами 

підсумкової атестації студентів випускних курсів у 2019-2020 н.р. було 

видано 109 дипломів ОКР Молодший спеціаліст (з них 44 – з  відзнакою), 

50 дипломів ОС Бакалавр денної форми навчання (з них 19 – з  відзнакою), 

27 дипломів ОС Бакалавр заочної форми навчання (з них 8 – з відзнакою), 

36 дипломів ОС Магістр денної форми навчання (з них 29 – з  відзнакою), 

19 дипломів ОС Магістр заочної форми навчання (з них 9 – з відзнакою).  



Мудрецька Л.Г.: для підвищення якості освітньої діяльності та для 

забезпечення освітнього процесу в умовах карантину необхідно  

удосконалення дистанційних технологій та створення відповідної  

платформи. 

Ухвалили: розробити план заходів щодо удосконалення дистанційних 

технологій та створення відповідної платформи для забезпечення 

освітнього процесу в умовах карантину.  

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи, інноваційно-

методичного забезпечення освітнього та наукового процесів КМАМ 

імені Р.М. Глієра В.О. Конончук. 

Слухали по п.2. 

Панова Н.А: відповідно «Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Київської 

муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра» та згідно з зауваженнями 

Державної служби якості освіти України був проведений аналіз 

навчальних планів та освітніх програм та розроблені та затверджені нові 

освітньо-професійні програми та навчальні плани для кожної спеціалізації 

ступенів «Бакалавра» та «Магістра». Зазначу необхідність у перегляді 

деяких навчальних програм дисциплін, які потребують доопрацювання і 

приведення у відповідність з новими навчальними планами та освітніми 

програмами.  

Ухвалили: затвердити рішення про доопрацювання навчальних програм 

та приведення їх у відповідність з новими навчальними планами та 

освітніми програмами. 

Слухали по п.3. 

Злотник О.Й., Ковтюх Л. М., Мудрецька Л.Г.,  Дугіна Т.Є., 

Кочерженко О.В., Боровик С.Й.: звітували про виконання викладачами 

другої половини навантаження, зазначили, що значна частина потребує 

доопрацювання. Завідувачі кафедр оголосили результати щорічного 

оцінювання діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників. 

Згідно з положенням «Про щорічне оцінювання діяльності науково-



педагогічних, педагогічних працівників Київської муніципальної академії 

музики ім. Р.М. Глієра» результати щорічного оцінювання науково-

педагогічних, педагогічних працівників будуть оприлюднені у відповідних 

рубриках. 

Ухвалили: оприлюднити на сайті КМАМ ім. Р.М. Глієра результати 

щорічного оцінювання діяльності науково-педагогічних та педагогічних 

працівників. 

Слухали по п.4. 

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

Кречковська Р.О.: про щорічне оцінювання здобувачів КМАМ 

ім. Р.М. Глієра. Зазначили досить високий рівень навчальної, науково-

творчої та громадської активності здобувачів. Згідно з положенням «Про 

щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти Київської муніципальної 

академії музики ім. Р.М. Глієра» результати щорічного оцінювання будуть 

оприлюднені у відповідних рубриках. 

Ухвалили: оприлюднити на сайті КМАМ ім. Р.М. Глієра результати 

щорічного оцінювання здобувачів КМАМ ім. Р.М. Глієра. 

 

         Голова комісії                                                            Н.А. Панова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


