
ЗУСТРІЧ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ 

АКТИВОМ ЛУЦЬКОГО НТУ ЩОДО 

ПИТАНЬ УЧАСТІ У ПРОЦЕСАХ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

15.09.2020

ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА 

НЕПЕРЕРВНОГО 

НАВЧАННЯ



Забезпечення якості вищої освіти є вимогою 
сучасності, ключовим принципом 

Болонської декларації та незаперечним 
пріоритетом для академічної спільноти і 

державної освітньої політики країн Європи 
та інших розвинених країн світу.



За твердженням МОН:
“ Якість освіти – комплекс характеристик 

освітнього процесу, що визначають послідовне 
та практично ефективне формування 

компетентності та професійної свідомості. 

Це певний рівень знань і вмінь, розумового, 
фізичного й морального розвитку, якого 
досягли випускники освітнього закладу 

відповідно до запланованих цілей навчання і 
виховання”

ЩО ТАКЕ ЯКІСТЬ 

ОСВІТИ



Структура системи 
внутрішнього забезпечення 

якості

• Забезпечення якості – це справа всієї
університетської громади

• Адміністрація університету

• Відділ забезпечення якості освіти та 
неперервного навчання

• Декани

• Науково-педагогічні працівники

• Студенти та самоврядування

• Працедавці



Студенти та органи студентського самоврядування 
Права: - Права здобувачів вищої освіти, які природньо досягаються 

шляхом дотримання критеріїв оцінювання якості освітньої 
програми. Наприклад, освітня програма та навчальний план 
повинні передбачати практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка надасть можливість здобути компетентності, потрібні 
для подальшої професійної діяльності. - представники органів 
студентського самоврядування (здобувачів вищої освіти) мають 
право входити до складу ГЕР (ст. 21 ЗУ Про вищу освіту, 
Положення про ГЕР), здобувачі вищої освіти – обов’язкові 
учасники експертних груп (Розділ 2 п.7), складу Національного 
агентства (ст. 19 ЗУ Про вищу освіту) 

Обов’язки: - Дотримуватися принципів академічної доброчесності (ст. 
42 ЗУ Про освіту, ст. 40 ЗУ Про вищу освіту) та інші обов’язки, 
передбачені ст. 53 ЗУ Про освіту (поважати гідність, права, 
свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, 
дотримуватися етичних норм тощо), ст. 63 ЗУ Про вищу освіту 
(напр., досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти 
результатів навчання)



Студентоцентрований
підхід

Суб’єкт

Власні унікальні 
інтереси

Має власний  
досвід та 

бекграунд

Спроможний бути 
автономним і

відповідальним 
учасником 

освітнього процесу



Студентські онлайн опитування

• Регулярний характер

• Участь у розробці опитувальників

• Поширення позитивних, викриття негативних
практик

• Зворотній зв’язок

• Врахування пропозицій, даних студентами під 
час опитування

• Відповідальне ставлення ставлення студентів

• Стандарти soft skills (соціальні навички 
успішності)



Академічна доброчесність









Вільний вибір дисциплін



Процес вибору 
дисциплін

• Студенти мають право обирати дисципліни
обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС від
загального обсягу ОП;

• Студенти можуть обрати будь-яку дисципліну 
загальноуніверситетського вибору, незалежно 
від спеціальності чи підрозділу, який 
забезпечує її викладання;

• На сьогодні існує можливість вибору 
дисциплін з інших ОП (зокрема і тих, 
спеціальності яких напряму не пов’язані із 
спеціальністю здобувача освіти).



Політика та процедури вирішення 
конфліктних ситуацій



Антикорупційна 
діяльність



Куди звертатись: сайт 
ЛНТУ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ТІЛЬКИ РАЗОМ ЗРОБИМО 
ОСВІТУ ЯКІСНОЮ!  

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 

mailto:ncpo@lntu.edu.ua

