
 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ  

У ЛУЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

 

 

Освітній процес та діяльність Університету регламентуються Статутом 

Луцького НТУ, Положенням «Про організацію освітнього процесу у 

Луцькому НТУ», а також низкою інших нормативних документів.  

 

І. Університет надає здобувачам вищу освіту за наступними рівнями 

вищої освіти:  

 

1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти - чотирирічна 

програма на основі повної середньої освіти та програма на основі початкового 

рівня вищої освіти (молодшого спеціаліста) згідно стандартів.  

Протягом навчання на першому (бакалаврському) рівні здобувач вищої 

освіти слухає базові курси, отримує фундаментальну мовну підготовку 

(українська й англійська мови) та здійснює професійну підготовку відповідно 

до обраної спеціальності.  

Здобувач освіти, який виконав усі вимоги програми підготовки 

бакалаврів з обраної ним спеціальності та успішно захистив кваліфікаційну 

роботу або склав атестаційний екзамен, отримує диплом бакалавра.  

Освітня програма ступеня вищої освіти бакалавр складається з 

обов’язкових навчальних дисциплін та дисциплін вільного вибору (загальних 

та професійних), практичної підготовки та підсумкової атестації (захист 

кваліфікаційної роботи та/або атестаційного екзамену). Обсяг кредитів 

протягом чотирьох років навчання становить 240 кредитів ECTS..  

Для виконання освітньої програми здобувач освіти має вивчити всі 

обов’язкові  дисципліни і певну кількість дисциплін вільного вибору, 

визначену відповідним навчальним планом (не менше 25% від загального 

обсягу кредитів) та інші види робіт, передбачені навчальним планом.  

Програма підготовки бакалавра за певною спеціальністю має на меті, 

окрім підготовки випускників до професійної діяльності та надання першого 

рівня вищої освіти, забезпечити здобувачів вищої освіти фундаментальними і 

спеціальними знаннями для подальшого навчання за освітньою програмою 

для здобуття ступеня вищої освіти магістр. 

Успішне виконання освітньої програми підготовки бакалаврів дають 

право випускникові отримати відповідний диплом державного зразка.  

 



2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти – півторарічна 

програма на основі бакалавра, спеціаліста чи магістра.  

Здобувач освіти отримує поглиблені знання і навички за обраною 

спеціальністю чи освітньою програмою, проходить підготовку до наукової та 

викладацької діяльності.  

Освітня програма ступеня вищої освіти магістр складається з 

обов’язкових навчальних дисциплін та дисциплін вільного вибору (загальних 

та професійних), практичної підготовки та підсумкової атестації (захист 

кваліфікаційної роботи та/або атестаційного екзамену, та/або єдиний 

державний кваліфікаційний іспит ). Обсяг кредитів протягом навчання 

становить 90 кредитів ECTS.  

Для виконання освітньої програми здобувач освіти має вивчити всі 

обов’язкові  дисципліни і певну кількість дисциплін вільного вибору, 

визначену відповідним навчальним планом (не менше 25% від загального 

обсягу кредитів) та інші види робіт, передбачені навчальним планом.  

Успішне виконання освітньої програми підготовки маґістрів дають 

право випускникові отримати відповідний диплом державного зразка.  

 

3. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

В Університеті розроблені та успішно ліцензовані чотирирічні освітньо-

наукові програми для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії. 

 

II. Освітній процес організовується на семи факультетах ЛНТУ:  

1. Факультет комп'ютерних та інформаційних технологій  

2. Факультет транспорту та механічної інженерії 

3. Факультет архітектури, будівництва та дизайну 

4. Факультет аграрних технологій та  екології 

5. Факультет митної справи, матеріалів та технологій 

6. Факультет бізнесу та права 

7. Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій 

 

III. Особливості освітнього процесу у ЛНТУ:  

– навчання відбувається за системою ECTS; 

– семестрова структура навчального року;  

– рейтингова 100-бальна система оцінювання знань;  

– можливість отримати додаткову спеціалізацію або опанувати 

сертифікатну програму;  

– можливість змінити спеціальність у межах однієї галузі;  

– проходження фахових вибіркових курсів;  

– можливість вивчення іноземних мов (польська, німецька, французька 

тощо);  

– можливість прослухати оригінальні авторські курси;  

– можливість вивчення дисциплін інших спеціальностей та факультетів 

серед дисциплін вільного вибору; 
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 – можливість продовження освіти на будь-якому другому 

(магістерському) рівні вищої освіти;  

– залучення до викладання іноземних фахівців;  

– викладання на двох робочих мовах: українській та англійській; 

 – індивідуальний план вивчення навчальних дисциплін здобувачем 

освіти. 

 

ІV. Порядок визначення напряму базової освіти 

Здобувачі вищої освіти обирають спеціальність базової освіти під час 

вступу до університету. За наявності вакантних місць здобувач вищої освіти 

може змінити спеціальність в межах галузі знань, звернувшись із відповідною 

заявою до ректора ЛНТУ.  

 

V. Підсумкова атестація випускника  

Після завершення навчання на кожному освітньому рівні, за умови 

виконання всіх вимог навчального плану й отримання визначеного мінімуму 

кредитів з обраної спеціальності, здобувач вищої освіти допускається до 

підсумкової атестації на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії. 


