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Акредитовані освітні 
програми

№ Освітня програма Усі 
критерії 

Критерій 7
Освітнє середовище та 
матеріальні ресурси

1 Туризм В

2 Інженерія програмного забезпечення(бакалавр) В А

3 Інженерія програмного забезпечення(магістр) В

4 Професійна освіта (комп'ютерні технології) 
(бакалавр)

В А

5 Маркетинг (бакалавр) В

6 Економіка (бакалавр) В

7 Агроінженерія (магістр) В

8 Фінанси, банківська справа та страхування В

9 Міжнародні економічні відносини (бакалавр) В А



Освітні програми, 
акредитовані умовно

№ Освітня програма Критерій 2
Структура та зміст 
ОП

Критерій 9 
Прозорість та 
публічність

1 Галузеве машинобудування Е

2 Машини та обладнання
сільськогосподарського виробництва Е

3 Інжиніринг переробних і харчових 
виробництв

Е

4 Харчові технології Е

5 Прикладна математика (бакалавр) Е Е

6 Прикладна математика (магістр) Е

7 Агроінженерія (бакалавр) Е

8 Телекомунікація та радіотехніка (магістр) Е





Узагальнення зауважень щодо навчально-
методичного забезпечення

№ Зауваження Експертних груп та ГЕР

1. Відсутні робочі програми навчальних дисциплін в 
повному обсязі

2. У робочих програмах дисциплін відсутні питання для 
іспитів і тематика індивідуальної роботи

3. Застарілі джерела у списку рекомендованої літератури

4. Не в повній мірі розміщене методичне забезпечення

5. В робочих програмах і матеріалах дисциплін
не вказані критерії оцінювання

6. Не передбачено форм контролю за виконанням
індивідуальних завдань та самостійною роботою
студентів



Узагальнення слабких сторін Критерію 2

№ Зауваження Експертних груп та ГЕР

1. Застаріла структура навчальних планів

2. Вибіркові дисципліни представлені блоками

3. Ініціювати обговорення доцільності введення в 
обов’язкові компоненти ОП дисциплін «Фізична 
культура» та «Оздоровча фізична культура і фітнес», а 
також можливість перенесення їх до факультативних

4. Дублювання навчальних та виробничих практик

5. Структурно-логічна схема освітніх програм має недоліки 
в логіці взаємозв’язків освітніх компонентів

6. Запровадити погодження навчальних планів із гарантами 
ОП



№ Зауваження Експертних груп та ГЕР

1. Відсутня практика громадського обговорення ОП, 
положень та інших документів у ЗВО

2. Здобувачі вищої освіти не приймають участь у розробці 
освітніх програм

3. Роботодавці не приймають участі у оновлені ОП, не 
надають конкретних рекомендацій, обмежившись 
наданням рецензій-відгуків

4. Відсутня Рада з якості та координатори з якості на 
факультетах

5. Публічна інформація, що оприлюднюється на сайті ЛНТУ, 
потребує систематизації

Узагальнення слабких сторін Критерію 8



№ Зауваження Експертних груп та ГЕР

1. Інформація щодо формування унікальності ОП обмежена

2. Удосконалити перелік, зміст та наповнення дисциплін, які 
передбачають здобуття soft skills

3. Удосконалити процес моніторингу ОП

4. Невідповідність  кваліфікації  певних викладачів, задіяних у 
реалізації ОП

5. Здійснювати оформлення результатів перевірки робіт на 
плагіат та зберігати за чітко визначеною процедурою

6. Відсутнє положення про неформальну освіту

7. Навігація на офіційному веб-сайті ЛНТУ утруднена

Узагальнення слабких сторін по іншим Критеріям



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Відділ забезпечення якості освіти та 

неперервного навчання
E-mail: ncpo@lntu.edu.ua

Tел.: +38 (0332) 74-61-34

Адреса: м. Луцьк, вул. Львівська 75, каб. 405 
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