РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ
У КИЇВСЬКІЙ МУНІЦИПАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ
ім. Р.М. ГЛІЄРА
Процедури та заходи системи внутрішнього забезпечення якості освіти у
КМАМ ім. Р.М. Глієра проводяться згідно Закону України «Про вищу освіту».
Визачення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти формується
на основі Стратегії розвитку КМАМ ім. Р.М. Глієра (далі – Академія) на 20162026 рр., в якій сформовані напрями та заходи виконання завдань в освітній
сфері та підвищення якості освіти. В Академії діє «Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти».
Щорічний моніторинг якості вищої освіти в Академії здійснюється на
засіданнях комісії (моніторингової групи) із внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності КМАМ ім Р.М. Глієрата, зокрема періодичний перегляд
якості освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, навчальних планів
та робочих навчальних програм.
Згідно з положенням «Про щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти
КМАМ ім. Р.М. Глієра» відбувається оцінювання досягнень студентів. Рейтинг
за результатами навчання, списки студентів, які отримують стипендії, творчі та
наукові досягнення, громадська діяльність розміщені на веб-сайті Академії.
Оцінювання науково-педагогічних та педагогічних працівників здійснюється на
основі положення «Про щорічне оцінювання діяльності науково-педагогічних і
педагогічних працівників КМАМ ім. Р.М. Глієра» оприлюднені на веб-сайті
Академії.
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працівників» та згідно з Контрольними показниками накопичувальної системи
обрахунку основних результатів підвищення кваліфікації та професійного
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працівників, що пройшли підвищення кваліфікації оприлюднюються на вебсайті Академії.
Забезпечення необхідними ресурсами для організації освітнього процесу
в академії та підтримки здобувачів вищої освіти у т.ч. самостійної роботи
студентів, за кожною освітньою програмою відповідає ліцензійним та
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навчальних

корпусах,

забезпеченість

складає

100%.

Освітній
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забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових
та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки академії, читального залу,
значним фондами лабораторії звукозапису (відділ технічних засобів навчання),
веб-ресурсам.
Самостійна робота студентів забезпечується системою навчальнометодичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної
дисципліни (підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій
викладача, практикум тощо). Методичні матеріали для самостійної роботи
студентів передбачають можливість проведення самоконтролю (тести, пакет
контрольних завдань тощо). Для самостійної роботи студентів також
рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна й періодична
література. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений навчальним
(робочим) планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи,
виноситься на підсумковий контроль поряд із навчальним матеріалом, який
опрацьовувався під час проведення навчальних занять.
Для для ефективного управління освітнім процесом використовується
пакет програм , що входять до інформаційної системи : «Microsoft Office 365
Education». Для забезпечення нотним (зокрема – в цифровому форматі) нотним
та методичним матеріалом в електронній бібліотеці використовується
автоматизована бібліотечно-інформаційна система УФД «Бібіліотека». Для
забезпечення технічними засобами навчання освітнього процесу відділом
технічних засобів навчання Академії використовується внутрішня технічна

