Заходи забезпечення якості освіти
в КЗВО «Рівненська медична академія»
Система забезпечення та підвищення якості освіти в Академії будується на
свідомому, спільному створенні культури якості всіх представників академічної
спільноти. Досягнення високої якості освіти нерозривно пов`язане з автономією,
традиціями та гідністю академічної спільноти.
Система внутрішнього забезпечення якості є одним з трьох елементів
системи забезпечення якості вищої освіти. Аналіз процедур та заходів системи
внутрішнього забезпечення якості в Академії сприяє виявити ті елементи, що вже
сформовані та ті, що потребують впровадження та удосконалення, зокрема:
1. Забезпечувати необхідні оптимальні умови для впровадження оновленого
змісту освіти та новітніх технологій під час роботи здобувачами освіти,
педагогічними та науково-педагогічними працівниками і батьками в закладі освіти;
створювати розвивально-освітній простір освітнього закладу з метою врахування
індивідуальних особливостей і можливостей самоактуалізації та самореалізації
здобувачів освіти.
2. Здійснювати організацію освітнього процесу в Академії відповідно до
завдань Вищої школи.
3. З метою реалізації організаційних питань продовжувати оновлювати
матеріально-технічну

та

навчально-методичну

базу

навчальних

кабінетів,

практичних баз.
4. Здійснювати профілактику насилля та булінгу в освітньому середовищі.
Формувати готовність педагогів до впровадження в освітній процес інноваційних
технологій на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації.
5. Продовжити процес впровадження STEM-освіти через різні форми
науково-методичної роботи.
6. Забезпечити умови для диференціації навчання, посилення професійної
орієнтації та індивідуальної освітньої траєкторії розвитку здобувачів освіти
відповідно до їх особистісних потреб, інтересів, здібностей.

7. Популяризувати досвід педагогічних та науково-педагогічних працівників
для створення умов професійної адаптації педагогічних працівників в умовах
освітніх змін.
8. Застосовувати різні форми роботи з обдарованою молоддю. Сприяти у
відзначенні талановитих здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та
педагогічних працівників, які проводять відповідну роботу з ними.
9. Спрямувати зусилля педагогічного колективу здобувачів освіти щодо
належної підготовки упродовж навчального року до державної підсумкової
атестації, проходження незалежного зовнішнього оцінювання, Кроку «М».
10. Удосконалювати систему управління освітнім закладом, розвиток
державно-громадського

управління,

делегування

повноважень

громадським

структурам (рада, студентський парламент).
11. Постійно оновлювати менеджерські знання та уміння з метою
саморозвитку та самовдосконалення, підвищення професійної компетентності.
12. Продовжити роботу із надання психологічної та соціально-педагогічної
допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, учасникам АТО,
переселеним членам сімей із зони АТО і родичам загиблих під час військових дій.
13. Активізувати роботу щодо створення Інтернет-ресурсів.
14. Сприяти активному використанню педагогічних інновацій, особливо зі
сфери ІКТ, із метою підвищення професійної компетентності.
15. Створювати умови для розвитку пошукової творчої активності та
дослідницько-екпериментальної діяльності педагогічних кадрів.
16. Сприяти розвитку співробітництва з міжнародними організаціями та
установами, зарубіжними освітянськими фондами щодо становлення освітньої
системи в умовах полікультурного світу.
17. Тримати на контролі реальний стан фізичного здоров’я студентів,
залучати до цього відповідних фахівців.
18. Забезпечувати прозорість на інформаційну відкритість закладу освіти
відповідно до Закону України «Про Вищу освіту».

19. Забезпечувати систематичний контроль за відвідуванням студентами
занять, організувати конкретну роботу щодо зміцнення дисципліни в Академії.
Забезпечувати змістовну організацію дозвілля, залучати студентську молодь до
занять у гуртках, клубах за інтересами.
20. Не допускати перевантаження студентів.
21. Забезпечувати результативну участь

студентів

у Всеукраїнських

олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах, інтернетолімпіадах, конкурсах студентської творчості, спортивних змаганнях.

