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1. Загальні положення 

1.1. Положення про гаранта освітньої програми (далі – Положення) у 

Луцькому національному технічному університеті (далі – Університет) 

розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України від 11 липня 2019 року № 977 (далі – Положення про 

акредитацію), нормативних документів Міністерства освіти і науки України, 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Статуту 

Університету, Стратегії розвитку Університету. 

1.2. Положення є складовою внутрішньої системи забезпечення якості 

вищої освіти та освітньої діяльності.   
1.3. Положення визначає порядок призначення, статус, академічні права 

та обов’язки гаранта освітньої програми зі спеціальності (далі – Гарант). 
 

2. Визначення термінів 
2.1. Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників 

освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах 

свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення 

наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з 

урахуванням обмежень, встановлених законами України. 

2.2. Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет 

забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти. 

2.3. Гарант освітньої програми – це науково-педагогічний або 

науковий працівник, який/яка працює в університеті за основним місцем 

роботи, має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною чи 

спорідненою до освітньої програми спеціальністю, або належний досвід роботи 

в галузі.  

2.4. Група забезпечення спеціальності група забезпечення 

спеціальності – група педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових 

працівників, для яких Університет є основним місцем роботи і які відповідають 

за виконання освітніх програм за спеціальністю на певних рівнях вищої та 

фахової передвищої освіти, післядипломної освіти для осіб з вищою освітою та 

осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра, особисто беруть 

участь в освітньому процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам, 

визначеним чинними Ліцензійними умовами. 

2.5. Керівник групи забезпечення спеціальності (для діючої 

спеціальності) – призначається із науково-педагогічних та/або наукових 

працівників зі складу групи забезпечення спеціальності, має кваліфікацію 
відповідно до спеціальності, рівень наукової та професійної активності 
відповідає чинним Ліцензійним умовам. 



2.6. Компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, 
навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної 
комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, 
інших особистих якостей. 

2.7. Ліцензування – процедура визнання спроможності університету 

провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої 
освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

2.8. Національна рамка кваліфікацій (НРК) – системний і 
структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. Затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. 

2.9. Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-

творча) програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних 

дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів, тощо), 

спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів 

навчання, що дає право на отримання освітньої або освітньої та професійної 

кваліфікації. 
2.10. Освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що 

провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і 

задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб. 
2.11. Освітній компонент – змістовна навчальна складова освітньої 

програми як автономний, офіційно структурований навчальний досвід, що 
повинен мати послідовний чіткий набір результатів навчання, визначені види 
навчальної діяльності згідно з часом, виділеним в рамках освітньої програми, 

та відповідні критерії оцінювання.  
2.12. Освітній процес – інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь 

та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості.   
2.13. Проектна група – визначена наказом керівника закладу освіти 

група педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових працівників, які 

відповідальні за започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на 

певному рівні вищої освіти, фахової передвищої освіти та у сфері 

післядипломної освіти для осіб з вищою освітою і відповідають 

кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами.  
2.14. Результати навчання – знання, уміння, навички, способи 

мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих 

освітніх компонентів. 
2.15. Стейкхолдери (від англ. stakeholders) освітніх програм 

спеціальностей, зацікавлені сторони – фізичні та юридичні особи, які мають 



зацікавленість в реалізації конкретної освітньої програми, тобто певною мірою 

залежать від неї та/або можуть впливати на її структуру, зміст та якість. 

2.16. Студентоцентроване навчання – підхід до організації освітнього 

процесу, що передбачає: заохочення здобувачів вищої освіти до ролі 

автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу; створення 

освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів 

здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії; побудову освітнього процесу на засадах 

взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу.    

2.17. Якість вищої освіти – відповідність умов провадження освітньої 
діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої 
освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також 
потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом 
здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості.  

2.18. Якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього 
процесу у закладі вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти, 
забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових 
знань.  

2.18. Стейкхолдери (від англ. stakeholders) освітніх програм 
спеціальностей, зацікавлені сторони – фізичні та юридичні особи, які мають 

зацікавленість в реалізації конкретної освітньої програми, тобто певною мірою 
залежать від неї та/або можуть впливати на її структуру, зміст та якість. 

 

3. Вимоги до гаранта освітньої програми 
 

3.1. Гарант освітньої програми: 

3.1.1. науково-педагогічний або науковий працівник, що працює за 

основним місцем роботи в Університеті; 

3.1.2. має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною чи 

спорідненою до освітньої програми спеціальністю; 

3.1.3. має кваліфікацію відповідно до спеціальності, підтверджену 

документом про освіту чи науковий ступінь із відповідної спеціальності або 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою 

професійною діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома 

видами чи результатами, переліченими в пункті 30 чинних Ліцензійних умов; 

3.1.4. є членом групи забезпечення спеціальності; 
3.2. Науково-педагогічний та/або науковий працівник може бути 

призначений гарантом лише однієї освітньої програми.    

 

4. Призначення гаранта освітньої програми 
4.1. Гарант освітньої програми призначається наказом ректора 

Університету за поданням декана факультету з погодженням з завідувачем 
випускової кафедри. 



4.2. У випадку призначення гаранта освітньої програми, що 
започаткована в Університеті вперше подання на призначення гаранта подає 
керівник проектної групи. 

 

5. Обов’язки гаранта освітньої програми 

5.1. Гарант освітньої програми у своїй діяльності неухильно 

дотримується чинного законодавства України у сфері вищої освіти і керується 

цим Положенням, а також: 

5.1.1. Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»;  

5.1.2. Постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України;  

5.1.3. Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів 

освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187 зі змінами; 

5.1.4. наказами Міністерства освіти і науки України з питань вищої 

освіти та іншими законодавчими і нормативними актами; 

5.1.5.Положенням «Про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», нормативно-правовими 

документами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; 

5.1.6. Статутом Університету,  

5.1.7. наказами та розпорядженнями ректора університету; 

5.1.8. Положенням про освітні програми в Луцькому НТУ; 

5.1.9. Положенням про організацію освітнього процесу. 
5.2. Гарант освітньої програми відповідає за  розробку і реалізацію 

освітньої програми та за забезпечення  якості освітньої програми і реалізовує 
концепцію студентоцентрованого навчання. 

5.3. Гарант освітньої програми формує склад робочої групи з розробки 
освітньої програми, і подає її склад на погодження випусковій кафедрі, Вченій 

раді факультету, на якому реалізується освітня програма і Вченій раді 
Університету. 

5.4. Гарант освітньої програми у частині академічного управління 
освітньою програмою: 

5.4.1. забезпечує відповідність змісту програми стандарту вищої освіти 
та Національній рамці кваліфікацій; 

5.4.2. здійснює академічне управління освітньою програмою (координує 
роботу з розробки освітньої програми, навчальних планів та робочих 

навчальних планів та її навчально-методичного забезпечення; визначає кадрове 
забезпечення й умови реалізації освітньої програми; організовує заходи, 

спрямовані на реалізацію і задоволення запитів стейкхолдерів, 
конкурентоспроможності освітньої програми з урахуванням сучасних вимог 

ринку праці); 
5.4.3. організовує самоаналіз та моніторинг освітньої програми з метою 

контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти; 
5.4.4. дотримується норм етичної поведінки, академічної доброчесності 

та запобігає виникненню конфліктних ситуацій на усіх етапах реалізації 



освітньої програми та здійснює заходи щодо забезпечення дотримання норм 

академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу; 
5.4.5. визначає цілі програмних результатів навчання і відповідність їх 

стандарту вищої освіти, Національній рамці кваліфікацій, реалізації місії і 
стратегії університету та можливості запровадження освітньої програми;  

5.4.6. забезпечує урахування галузевого та регіонального контекстів у 
формулюванні цілей та програмних результатів освітньої програми; 

5.4.7. визначає структурно-логічну послідовність при формуванні 
освітніх компонент для здобуття відповідних компетентностей за кожним 
освітнім рівнем;  

5.4.8. координує діяльність щодо актуалізації змісту освітньої програми 
з урахуванням пропозицій стейкхолдерів, тенденцій розвитку спеціальності, 

ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду 
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм; 

5.4.9. координує заходи, спрямовані на просування освітньої програми 
на ринку освітніх послуг відповідно до потреб ринку праці, програм 

міжнародної академічної мобільності; 
5.4.10. контролює та оперативно корегує дані щодо кадрового та 

матеріально-технічного забезпечення реалізації освітньої програми 
спеціальності в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) та 

інформації щодо інформаційного забезпечення - на офіційному веб-сайті 
університету; 

5.4.11. контролює та координує забезпечення якості навчально-
методичного забезпечення освітньої програми; 

5.4.12. контролює дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності щодо кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, 

інформаційного забезпечення освітньої програми; 
5.4.13. погоджує навчальні плани та навантаження науково-педагогічних 

працівників по освітній програмі; 
5.4.14. ініціює самооцінювання освітньої програми, проведення 

планових процедур внутрішнього контролю якості з метою удосконалення 
освітньої програми; 

5.4.15. надає Вченій раді факультету та Вченій раді Університету 

пропозиції щодо покращення матеріально-технічного, кадрового та 
інформаційного забезпечення освітньої програми; 

5.4.16. контролює та вдосконалення практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти, які навчаються на освітній програмі, визначення баз практик; 

5.4.17. контролює якість кваліфікаційних робіт/проєктів, шляхом 
погодження допуску до захисту кваліфікаційних робіт/проєктів здобувачів 

вищої освіти; 
5.4.18. не допускає академічного плагіат у кваліфікаційних 

роботах/проєктах здобувачів вищої освіти;  
5.4.19. контролює своєчасне розміщення на офіційному веб-сайті 

Університету інформації щодо реалізації та моніторингу освітньої програми; 



5.4.20. співпрацює з відділом забезпечення якості освіти та 

неперервного навчання у частині моніторингу освітньої програми, проведення 
опитувань стейкхолдерів щодо освітньої програми, надання зведених 

відомостей перевірки кваліфікаційних робіт/проєктів на наявність академічного 
плагіату.  

5.5. Гарант освітньої програми під час акредитаційного процесу: 

5.5.1. здійснює загальне керівництво підготовкою відомостей про 

самооцінювання освітньої програми та розміщення їх на офіційному веб-сайті 

Університету; 

5.5.2. подає до Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти відомості про самооцінювання освітньої програми та супровідні 

документи; 

5.5.3. узгоджує та розміщує на офіційному веб-сайті Університету 

програми виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи; 

5.5.4. виконує функції контактної особи від Університету з питань, 

пов’язаних з акредитацією освітньої програми; 

5.5.5. зустрічається з експертною групою при проведенні акредитації 

освітньої програми; 

5.5.6. розміщує на офіційному веб-сайті університету звіт групи 

експертів за результатами акредитаційної експертизи освітньої програми; 

5.5.7. приймає участь (в разі необхідності) у засіданнях галузевої 

експертної ради та засіданнях Національного агентства із забезпечення якості 

вищої, під час яких розглядається відповідна акредитаційна справа. 

 

6. Права гаранта освітньої програми 

6.1. Гарант освітньої програми має право: 

6.1.1. брати участь у роботі структурних підрозділів і органів управління 

Університету, де обговорюються і вирішуються питання реалізації освітньої 

програми; 

6.1.2. вносити пропозиції щодо затвердження, перегляду або оновлення 

освітньої програми та навчального плану для відповідного рівня вищої освіти 

та спеціальності;  

6.1.3. вносити обґрунтовані пропозиції щодо формування кадрового 

складу працівників, які забезпечують освітній процес відповідно до 

навчального плану освітньої програми; 

6.1.4. розподіляти функціональні обов’язки між науково-педагогічними 

та/або науковими працівниками в межах освітньої програми, контролювати 

своєчасність та якість їх виконання; 

6.1.5. приймати участь у визначенні умов реалізації освітньої програми; 

6.1.6. керувати розробкою навчальних планів, робочих навчальних 

планів, програм практик та інших документів щодо навчально-методичного 

забезпечення освітньої програми; 



6.1.7. відвідувати лекційні, практичні, лабораторні заняття, що 

проводяться в межах реалізації освітньої програми з метою моніторингу якості 

освітнього процесу та якості змісту дисциплін; 

6.1.8. брати участь у засіданнях екзаменаційних комісій з атестації 

здобувачів вищої освіти, які навчаються за відповідною освітньою програмою 

спеціальності; 

6.1.9. бути присутнім та висловлювати свою думку на засіданнях 

робочих груп, випускових кафедр, вчених рад факультетів, Вченої ради 

Університету, на яких розглядаються питання, що стосуються або можуть 

вплинути на реалізацію освітньої програми;  

6.1.10. вносити пропозиції щодо заохочення працівників, які задіяні до 

реалізації відповідної освітньої програми; 

6.1.11. отримувати від будь-якого структурного підрозділу університету 

інформацію стосовно реалізації освітньої програми та заповнення відомостей 

(звіту) самооцінювання освітньої програми; 

6.1.12. вносити на розгляд Науково-методичної ради Університету 

пропозиції щодо удосконалення та забезпечення ефективної реалізації освітньої 

програми. 

 

7. Прикінцеві положення 

7.1. Положення набирає чинності з моменту оприлюднення на сайті 

Університету, яке попередньо повинно бути схвалене рішенням Вченої рада 

Університету, затверджене та введене в дію наказом ректора Університету.  

7.2. Зміни та доповнення до Положення набирають чинності з моменту 

оприлюднення на сайті Університету, які попередньо повинні бути схвалені 

рішенням Вченої ради Університету, затверджені та введені в дію наказом 

ректора Університету. 

 

Положення розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради Луцького 

національного технічного університету . 

(протокол №_____ від «___» ____________ 2020 року). 
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