
УХВАЛА 

вченої ради 

Луцького національного технічного університету 

від 28 січня 2020 року  

з питання «Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти в Луцькому НТУ: механізми реалізації» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. начальника відділу 

забезпечення якості вищої освіти та неперервного навчання проф. О. Ляшенко, 

та довідку комісії з даного питання, вчена рада відзначає, що робота з 

формування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та якості 

освітньої діяльності здійснюється відповідно до  вимог чинного законодавства 

та кращого вітчизняного і міжнародного досвіду. На сьогоднішній день в 

Університеті сформовано певні елементи такої системи і ведеться активна 

робота по формуванню цілісної системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти та якості освітньої діяльності. 

Разом з тим вчена рада зазначає ряд недоліків: 

 - система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та якості 

освітньої діяльності в Університеті має фрагментарний характер, 

спостерігається певна неузгодженість впроваджуваних процедур в межах 

формування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та якості 

освітньої діяльності з певними елементами освітнього процесу і процесами їх 

забезпечення; 

 - недостатня координація між структурними підрозділами університету та 

слабка взаємодія між ними у процесах упровадження нових процедур 

забезпечення якості освітньої діяльності; 

 - не проведено системного аудиту процедур освітнього процесу 

Університету; 

 - недостатня поінформованість керівників структурних підрозділів щодо 

змін законодавства та вимог НАЗЯВО стосовно особливостей формування 

систем внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої 

діяльності в ЗВО України . 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Роботу щодо внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти в Луцькому НТУ визнати задовільною.  

2. Систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти в Університеті розробляти та упроваджувати як систему 

стандартизованих процедур, яка характеризується єдністю та повнотою. 

Розроблення системи забезпечення якості вищої освіти та освітнього процесу 

здійснювати на основі стандарту ISO 9001:2015 «Система управління якістю. 

Вимоги». 

Відповідальні: в.о. завідувача відділу забезпечення якості вищої освіти та 

неперервного навчання проф. О. Ляшенко, декани,  

завідувачі кафедр 

Термін: постійно 

 3. Розробити перелік процедур із забезпечення якості вищої освіти, що 

потребують розробки і удосконалення в межах реалізації Системи внутрішнього 



забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Луцькому 

НТУ.  

 Відповідальна: в.о. завідувача відділу забезпечення якості  

 вищої освіти та неперервного навчання проф. О. Ляшенко 

 Термін: квітень 2020 р. 

 4. Подати пропозиції вченій раді Луцького НТУ щодо створення робочих 

груп з розробки відповідно до стандарту ISO 9001:2015  регламентів наступних 

основних процедур Системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Луцькому НТУ.  

 Відповідальна: в.о. завідувача відділу забезпечення якості  

 вищої освіти та неперервного навчання проф. О. Ляшенко 

 Термін: березень 2020 р. 

 5. Розробити і подати на затвердження вченої ради опис Системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

Луцькому НТУ. 

 Відповідальна: в.о. завідувача відділу забезпечення якості  

 вищої освіти та неперервного навчання проф. О. Ляшенко 

 Термін: лютий 2020 р. 

 6. Забезпечити активну участь науково-педагогічного персоналу у 

процесах забезпечення якості освіти в Університеті в межах посадових 

обов’язків та ознайомлення їх з процедурами та регламентами процедур 

забезпечення якості.  

 Відповідальні: в.о. завідувача відділу забезпечення якості  

вищої освіти та неперервного навчання проф. О. Ляшенко, завідувачі 

кафедр та керівники структурних підрозділів 

Термін: постійно 

7. Не рідше одного разу на рік в строки та в порядку, визначені ректором, 

готувати звіт про результати розробки та упровадження Системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Луцькому 

НТУ.  

 Відповідальна: в.о. завідувача відділу забезпечення якості вищої  освіти 

та неперервного навчання проф. О. Ляшенко 

 Термін: щороку 

 8. Надавати роз’яснення та консультації працівникам та іншим учасникам 

освітнього процесу, а також проводити періодичне підвищення кваліфікації 

працівників у сфері забезпечення якості освіти та освітньої діяльності . 

 Відповідальна: в.о. завідувача відділу забезпечення якості вищої  освіти 

та неперервного навчання проф. О. Ляшенко 

 Термін: постійно 

9. Звіт про виконання ухвали заслухати на засіданні вченої ради 

університету в грудні 2020 року. 

Відповідальна: учений секретар доц. А. Земко  

 

Голова вченої ради 

 ректор, професор                                                             П. Савчук  

     

Учений секретар 

доцент        А. Земко 


