Оцінка системи внутрішнього забезпечення якості освіти
в КЗВО “Рівненська медична академія”
Процедури та заходи
системи внутрішнього
забезпечення якості
відповідно до
Закону України
«Про вищу освіту»

Оцінка стану формування і застосування відповідних
процедур та заходів в Академії

1

визначення принципів та
процедур забезпечення
якості вищої освіти

Сформовано стратегічні плани розвитку та вдосконалення
освітньої діяльності з підготовки фахівців зі спеціальностей
з урахуванням потреб ринку праці та освітніх прагнень
громадян. Розроблені та діють: Положення про освітній
процес в КЗВО "Рівненська медична академія", Положення
про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КЗВО
«Рівненська медична академія», Положення про академічну
доброчесність учвсників освітнього процесу комунального
закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»,
Положення про порядок оцінювання знань студентів при
кредитно-трансферній системі організації освітнього
процесу в КЗВО «Рівненська медична академія».

2

здійснення моніторингу
та періодичного
перегляду освітніх
програм

Затверджено рішенням Вченої ради механізм створення
освітніх програм з урахуванням компетентнісного підходу.
Розробляється механізм моніторингу та періодичного
перегляду освітніх програм.

3

щорічне оцінювання
здобувачів вищої освіти,
науково-педагогічних і
педагогічних працівників
ЗВО

Впроваджено механізм оцінювання досягнень студентівпретендентів на отримання стипендій; оцінювання науковопедагогічних і педагогічних працівників на основі
рейтингів науково-дослідної, науково-методичної, науковоорганізаційної роботи (Положення про порядок реалізації
права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу у КЗВО “Рівненська медична академія”,
Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності
науковців комунального закладу вищої освіти “Рівненська
медична академія” рівненської обласної ради). Результати
оцінки та рейтингування оприлюднюються на веб-сайті
Академії.

4

забезпечення підвищення
кваліфікації
педагогічних, наукових і
науково-педагогічних
працівників

Відбувається на регулярній основі. Ведеться робота над
посиленням практичної складової підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних праівників Академії
шляхом проходження стажувань, курсів, участі у
міжнародних проектах, грантових програмах, навчання за
сертифікованими програмами.

5

забезпечення наявності
необхідних ресурсів для
організації освітнього
процесу, у т.ч.
самостійної роботи

Забезпечено необхідними ресурсами (матеріальна база,
навчально-методичне та інформаційне забезпечення,
освітній контент MOODLE). Реалізуються заходи щодо
удосконалення організації самостійної роботи студентів, в
т.ч. через постійний моніторинг, актуалізацію курсів
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студентів, за кожною
освітньою програмою

дисциплін, активізацію використання освітнього контенту
MOODLE для студентів як денної, так і вечірньої форм
навчання.

забезпечення наявності
інформаційних систем
для ефективного
управління освітнім
процесом

Використовуються інформаційні системи ЄДЕБО.

7

забезпечення
публічності інформації
про освітні програми,
ступені вищої освіти та
кваліфікації

Інформація про освітні програми, ступені вищої освіти та
кваліфікації оприлюднюється на веб-сайті Академії.
Періодичний перегляд освітніх програм проводиться з
метою перевірки, чи досягають вони встановлених для них
цілей і чи відповідають потребам здобувачів вищої освіти і
суспільства. Це дозволяє безперервно вдосконалювати
освітні програми.

8

забезпечення ефективної
системи запобігання та
виявлення академічного
плагіату у наукових
працях працівників
вищих навчальних
закладів і здобувачів
вищої освіти

Наукові роботи здобувачів вищої освіти, наукові роботи
професорсько-викладацького складу перевіряються на
предмет академічного плагіату (Положення про академічну
доброчесність учвсників освітнього процесу комунального
закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»).

9

інші процедури і заходи

Формується оновлена інституційна структура системи
внутрішнього забезпечення якості освіти

6

