
ВНУТРІШНЯ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА ЩОДО 
ЯКОСТІ ОСВІТИ
Луцького НТУ



Порядок проведення опитувань здобувачів вищої освіти,
випускників, науково-педагогічних працівників та роботодавців
стосовно якості освіти та освітньої діяльності у Луцькому НТУ
(Редакція 01)

Порядок регламентує процедуру організації, проведення, аналізу та представлення результатів
опитувань.

Метою опитування є вивчення думки усіх стейкголдерів стосовно якості освіти та освітньої діяльності в 
Університеті, надання рекомендацій для подальшого впровадження і розвитку системи внутрішнього
забезпечення якості освіти, реалізації студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання тощо.

Основні види опитувань: планові та позапланові.

Організація та координація проведення опитування: відділ забезпечення якості освіти та 
неперервного навчання (далі – відділ).

Залучені сторони: координатори забезпечення якості факультетів, деканати, гаранти освітніх програм,
завідувачі кафедр, представники структурних підрозділів та органів студентського самоврядування.



Положення про протидію та запобігання академічного плагіату у
кваліфікаційних роботах/проєктах здобувачів вищої освіти у Луцькому
НТУ (Редакція 02)

Положення спрямоване на формування високого рівня академічної культури та дотримання академічної етики,
забезпечення захисту та поваги до результатів наукової, науково-технічної та інших видів діяльності, сприяння
дотримання міжнародного та національного законодавства, запобігання плагіату та його поширенню.

Загальні вимоги до кваліфікаційних робіт/проєктів здобувачі, що забезпечують допустимий рівень унікальності
тексту.

Запобігання проявів академічному плагіату у кваліфікаційних роботах/проєктах здобувачів: гарант освітньої
програми, завідувач випускової кафедри, відповідальна особа за перевірку на академічний плагіат, науково-
педагогічні працівники, відділ забезпечення якості освіти та неперервного навчання.

Забезпечення допустимого рівня унікальності текстів.

Порядок подання апеляцій та їх розгляд.

Відповідальність за академічний плагіат.



Порядок проведення інструментальної перевірки на академічний плагіат
текстів рукописів кваліфікаційних робіт/проєктів здобувачів вищої освіти,
рукописів дисертацій та рукописів статей поданих до публікування у періодичних
виданнях у Луцькому НТУ (Редакція 01)

Порядок перевірки рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях 
Університету.

Метою перевірки текстів рукописів кваліфікаційних робіт/проєктів здобувачів; рукописів дисертацій, що надходять
до спеціалізованих вчених рад; рукописів статей педагогічних, науково-педагогічних працівників та здобувачів
поданих до публікування у періодичних наукових виданнях є запобігання академічному плагіату (запозиченням) у
цих роботах, підвищення рівня їх якості, забезпечення високого рівня показника їхньої оригінальності, активізація
самостійності та індивідуальності при створенні авторського твору.

Загальна порядок організації перевірки.

Порядок перевірки рукописів кваліфікаційних робіт/проєктів здобувачів.

Порядок перевірки рукописів дисертацій.

Порядок проведення повторної перевірки на академічний
плагіат.



Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю
знань здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ (Редакція 01)

Положення регламентує процедуру апеляції, порядок створення апеляційної комісії та визначає
принципи роботи апеляційної комісії.

Порядок створення та склад апеляційної комісії.

Порядок подання апеляційних заяв.

Порядок розгляду апеляцій.

Регламент оформлення результату розгляду 
апеляції.

Особливі обставини.

Апелянт подає декану 
заяву протягом 2 днів

Створюється апеляційна комісія 
(проректор з НПР, фахівці з галузі знань, 
представники відділу якості, 
студентського самоврядування  

Результати розгляду 
апеляцій



Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю
знань здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ (Редакція 01)

Апеляційну заяву візує декан факультету, на якому навчається Апелянт та передає у навчальний 
відділ.

Апеляційну заяву реєструють в Журналі реєстрації апеляцій, що знаходиться у навчальному відділі.

Наказ про створення апеляційної комісії готує навчальний відділ.

Апеляційна комісія створюється наказом ректора у разі надходження письмової апеляційної заяви здобувача щодо 
оскарження результату підсумкового контролю знань,  захисту курсової роботи/проєкту; рішення експертної комісії.

Апеляційна заява подається особисто декану факультету, на якому навчається Апелянт, у письмовій формі протягом 
2 днів з моменту оголошення результату підсумкового контролю знань, захисту курсової роботи/проєкту; рішення 
експертної комісії (оцінка з датою проведення контролю знань обов’язково повинна бути зафіксована у відомості за 
підписом декана факультету і викладача, який проводив контроль). У апеляційній заяві вказується прізвище, ім’я та 
по батькові Апелянта, контактний номер мобільного зв’язку та його електронна адреса поштової скриньки, назва 
факультету або коледжу Університету, назва предмету, суть спірного питання.

Апеляційна заява, подана з пропуском встановлених термінів, без

поважних причин їх, – не розглядається.



Положення про організацію вибору навчальних дисциплін та
формування вибіркової складової навчальних і робочих
навчальних планів у Луцькому НТУ (Редакція 01)

Положення регламентує порядок, процеси і процедури формування вибіркової складової навчальних планів
Університету та індивідуальних навчальних планів здобувачів.

Вимоги до дисциплін вільного вибору.

Порядок подачі інформації про дисципліни вільного вибору та формування каталогу загальних дисциплін вільного
вибору в Університеті.

Процедура вибору дисциплін та формування робочих навчальних планів.

Опрацювання результатів вибору.



Положення про освітні програми у Луцькому НТУ
(Редакція 02)

Положення визначає процедури розроблення, затвердження, реалізації, моніторингу та періодичного 
перегляду освітньої програми незалежно від форми навчання в Університеті.

Освітні програми та їх документальне забезпечення: Спрямованість, види, стандарти вищої освіти,
документальне забезпечення.

Структура освітньої програми: профіль, перелік освітніх компонентів, структурно-логічна схема 
вивчення освітніх компонентів, матриця відповідності програмних компетентностей програмним 
результатам навчання,  навчальний план та робочі навчальні плани, робочі програми навчальних 
дисциплін, навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін; програми практик, посилання
на документи і матеріали, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу, засоби оцінювання
та діагностики рівня знань (комплекти тестів, комплексних завдань, розміщених на паперових та 
електронних носіях).

Порядок розроблення, затвердження, відкриття і закриття освітньої програми.

Порядок реалізації, моніторинг та періодичний перегляд (удосконалення)

освітньої програми.

Відповідальними за формування освітньої програми.



Положення про гаранта освітньої програми у Луцькому
НТУ (Редакція 01)

Положення визначає порядок призначення, статус, академічні права та обов’язки гаранта освітньої
програми зі спеціальності.

Вимоги до гаранта на всіх рівнях.

Призначення гаранта.

Пропозиції щодо зміни гаранта.

Обов’язки гаранта.

Функції гаранта.

Права та відповідальність гаранта.



Положення про неформальну та інформальну освіту у
Луцькому НТУ (Редакція 01)

Положення регламентує діяльність щодо організації та визнання результатів неформальної та
інформальної освіти на всіх рівнях освіти.

Основним завданням є розширення та доповнення компетентностей отримуваних в формальному освітньому 
процесі, покращення якості освітніх послуг, а також розвиток додаткових компетентностей здобувачів.

Зміст освітніх програм, форми їх засвоєння, тривалість навчання та форми контролю визначаються 
Університетом за безпосередньої участі науково-педагогічних працівників, які брали участь у їх 
створенні, та споживачами освітніх послуг
Організація: відділ забезпечення якості освіти та неперервного навчання (далі – відділ).

Процедура визнання результатів.

Методи оцінки: співбесіда, моделювання, тестування, екзаменування та інше.

Критерії оцінки.

Процес визнання результатів.



Положення про неформальну та інформальну освіту у Луцькому
НТУ (Редакція 01)

Здобувач звертається із заявою до декана відповідного факультету з проханням про визнання результатів
навчання у неформальній та/або інформальній освіті. До заяви можуть додаватися будь-які документи
(сертифікати, свідоцтва, освітні програми тощо), які підтверджують ті результати навчання, які здобувач отримав.

За розпорядженням декана факультету створюється комісія, яка визначає можливість визнання, форми та строки
проведення атестації для визнання результатів навчання набутих у неформальній або інформальній освіті. До
складу комісії входить декан факультету, завідувач випускової кафедри, гарант ОП, за якою навчається здобувач,
провідні науково-педагогічні працівники, які викладають освітні компоненти, що пропонуються до зарахування на
основі визнання результатів навчання у неформальній або інформальній освіті

Комісія розглядає надані документи, проводить співбесіду зі здобувачем та перезараховує поточні результати
навчання.

Комісія ознайомлює здобувача з програмою освітнього компонента та переліком питань, що виносяться на
підсумкове оцінювання результатів навчання.

Комісія може рекомендувати: повне зарахування, часткове зарахування та відмову у зарахуванні результатів.

Комісія визначає метод оцінювання.

Підсумкова оцінка зазначається згідно документа здобувача, що підтверджує участь у заході неформальної освіти.

За підсумками роботи комісія формує відповідне рішення.



Положення про раду з якості вищої освіти у Луцькому
НТУ (Редакція 01)

Положення про раду з якості вищої освіти регламентує порядок формування й організації роботи,
завдання та повноваження Ради.

Рада є дорадчо-консультативним органом, який
виробляє стратегію Університету у сфері
забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти.

Функції Ради.

Склад та форма роботи Ради.

Координатори з якості вищої освіти факультетів.



Положення про навчальний план підготовки здобувачів
вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр, магістр,
доктор філософії у Луцькому НТУ

Положення регламентує порядок і процедури формування, затвердження та впровадження
навчальних планів підготовки здобувачів за всіма рівнями.

Структура навчального плану: загальні реквізити, графік навчального процесу, план навчального
процесу.

Вимоги до змісту навчального плану: обов’язкова та вибіркова складові.

Розподіл кредитів та годин у навчальних планах.

Вимоги до змісту робочого навчального плану.


