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Основні завдання відділу 
забезпечення якості освіти та 

неперервного навчання
Забезпечення функціонування
процесів забезпечення якості
вищої освіти

Запобігання та виявлення
академічного плагіату

Розробка і удосконалення
нормативної бази Луцького НТУ

Забезпечення неперервної освіти



Створено та наповнено 
вкладку якість освіти



Впроваджено 
інструментальну перевірку 

кваліфікаційних робіт



Вдосконалення внутрішньої 
нормативної бази щодо 

забезпечення якості вищої освіти

1. Положення про відділ забезпечення якості освіти та
неперервного навчання;

2. Положення про протидію та запобігання академічного
плагіату у кваліфікаційних роботах-проєктах здобувачів
вищої освіти у Луцькому НТУ;

3. 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;

4. Положення про апеляцію результатів підсумкового
контролю знань здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ;



Вдосконалення внутрішньої 
нормативної бази

5. Порядок проведення опитувань здобувачів вищої освіти,

випускників, науково-педагогічних працівників та
роботодавців стосовно якості освіти та освітньої діяльності у
Луцькому НТУ;

6. Положення про організацію вибору навчальних дисциплін та
формування вибіркової складової навчальних і робочих
навчальних планів у Луцькому НТУ;

7. Положення про освітні програми у Луцькому НТУ, редакція
2;

8. Положення про гаранта освітньої програми у Луцькому НТУ;

9. Положення про неформальну та інформальну освіту у
Луцькому НТУ;

10. Положення про раду з якості вищої освіти у Луцькому НТУ.



1
• Опитування гарантів освітніх програм щодо якості

освітнього процесу у Луцькому НТУ

2
• Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості

освіти та освітньої діяльності у Луцькому НТУ

3
• Опитування наукового-педагогічного персоналу

Луцького НТУ щодо якості освіти

4
• Опитування студентів Луцького НТУ про хід та

якість освітнього процесу у період карантину

Проведення опитувань 
квітень-травень 2020р.



5

• Опитування наукового-педагогічного персоналу
Луцького НТУ про хід і якість освітнього процесу у
період карантину

6
• Опитування роботодавців щодо якості освіти

Луцького НТУ

7
• Опитування наукового-педагогічного персоналу

Луцького НТУ щодо якості освітніх програм

8
• Опитування випускників Луцького НТУ

Проведення опитувань 
травень, вересень 2020р.



ПРОВЕДЕНІ ЗУСТРІЧІ ТА 
НАВЧАЛЬНІ ТРЕНІНГИ 

Проведені 8 навчальних тренінгів з
відповідальними за інструментальну 
перевірку;

Проведено 5 зустрічей з      
гарантами ОП щодо  
питань акредитації;



ПРОВЕДЕНІ ЗУСТРІЧІ ТА 
НАВЧАЛЬНІ ТРЕНІНГИ 

Зустрічі з студентським самоврядуванням щодо 
питань вдосконалення якості освіти у 
Луцькому НТУ

Організація та проведення 
семінару НАЗЯВО для 
Луцького НТУ 16.10.2020 

р.



НЕПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ

1. Курси англійської мови «Підготовка до здачі вступного іспиту 
на магістра», термін 22.04.2019 – 20.05.2019р., кількість 
слухачів 9.

2. Курси підвищення кваліфікації диспетчерів ПрАТ 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» , термін13.05.2019 – 17.05.2019р., 47 
годин, кількість слухачів17.

3. Курси із іноземної мови «Підготовка до здачі екзамену на 
рівень В2», термін 19.04.2019 – 31.05.2019р. , 60 годин, 
кількість слухачів 20.

4. Курси підготовки до здачі екзамену з англійської мови В2 
First (FCE)  - для дорослих рівня В2 (Upper-intermediate), 
термін 08.02.2020 – 15.03.2020 р., 60 годин, кількість слухачів 
18.



НЕПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ

5. Курси підвищення кваліфікації спеціалістів Департаменту 

регіонального розвитку та житлово-комунального 
господарства Волинської обласної державної адміністрації у 
сфері енергозбереження, промислового та цивільного 
будівництва, автомобільних доріг, термін 07.10.2019 –
12.10.2019р., 15 годин, кількість слухачів 14.

6. Курси підвищення кваліфікації «Аналітик кібербезпеки» на 
базі мережевої академії CISCO :

• Терміни 04.10.2019р. - 27.12.2019р. , кількість слухачів 13, 

• Терміни 15.01.2020р. – 21.04.2020р.р. , кількість слухачів 13, 

• Терміни 10.07.2020р. -01.09.2020р. , кількість слухачів 5, 

7. Курси підвищення кваліфікації держаних службовців, 
вперше призначених на посади державної служби, термін 
26.09.2020 – 26.10.2020р. , 60 годин.



Участь у міжнародних 
проєктах

Луцький НТУ отримав високі конкурсні бали та став
учасником проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та
якості освіти» за підтримки Посольства США в Україні,
Міністерства освіти та науки України та Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти, Державної
служби якості освіти.



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 

mailto:ncpo@lntu.edu.ua

