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Порядок денний:
1. Реалізація внутрішньої системи якості освітньої діяльності спеціальності 227
«Фізична терапія, ерготерапія».
2. Різне

1. СЛУХАЛИ: 1. Реалізація внутрішньої системи якості освітньої діяльності
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».
1. ВИСТУПИЛИ:
Хмеляр І.М., яка зазначила, що процедуру забезпечення звітності контролю та
моніторингу показників діяльності із забезпеченням якості освіти проводиться на
рівні кафедр, факультету та академії. На засіданнях вченої ради академії
слухаються питання про якість викладання, рівень оцінювання студентів. З метою

постійного удосконалення освітніх програм в академії здійснюється їх періодичний
перегляд, проводиться анкетування щодо задоволеності студентів організації
освітнього процесу. Інеса Макарівна зазначила, що у програмах навчальних
дисциплін чітко визначені критерії та процедури оцінювання знань на навчальних
заняття студентів та виконання індивідуальних завдань.
Штрімайтіс О.В. звернула увагу, що для підвищення зацікавленості професорськовикладацького складу розроблено рейтинг оцінювання наукової діяльності
викладачів, який проводиться в грудні-січні кожного навчального року. Оксаною
Вікторівною проаналізовано рівень активності студентів та викладачів в
спеціальності науково-дослідної роботи академії.
Баб’як В.І. звернув увагу, що забезпечення ефективної системи запобігання та
виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників здійснюється через
широку просвітницьку кампанію із залученням студентів та адміністрації. З цією
метою здійснюється популяризація серед студентів і науковців етичних норм
цитування використаних джерел, проводиться ознайомлення із стандартами і
міжнародними стилями бібліографічного опису документів. Нами заплановано
червень місяць 2020 р. провести семінари з проблем: культура те етика наукових
публікацій та плагіат на інтелектуальна власність.
Копаниця О.М. зазначила, що з метою забезпечення якості надання освітніх послуг
забезпечення студентів навчальною літературою проводиться щорічно вкінці
навчального року анкетування студентів. Методичні розробки складаються і
розробляються відповідно до вимог визначених в Положенні про навчальнометодичний комплекс.
Рижковський В.О. звернув увагу, що моніторингові дослідження якості
підготовленого навчально-методичного забезпечення щорічно обговорюється на
засідання кафедри та Вченій раді.
Чередняк Я.М. звернула увагу, що рівень забезпечення навчального середовища
приміщеннями, які необхідні для проведення лекційних, практичних, лабораторних
занять мають в основному достатній потенціал та оснащені відповідно до сучасних
вимог. Проведення атестації новостворених лабораторій проводиться один раз на 5
років з метою удосконалення матеріально технічної бази та поліпшення навчальнометодичного забезпечення.
1. УХВАЛИЛИ:
1.1.
Проводити поточний моніторинг і періодичний перегляд освітніх
програм із залученням учасників освітнього процесу та роботодавців.
1.2.
Здійснити результати моніторингового оцінювання освітньої діяльності
викладачів кафедр розміщувати в локальній системі академії з якості освіти.
1.3.
Результати моніторингу постійно розглядати на засіданнях науковометодичених та Вченої рад.
ГОЛОСУВАЛИ: За - 14. Проти - немає. Утримались — немає.

