
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Луцький національний технічний університет

Освітня програма 33307 Прикладна математика

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 113 Прикладна математика

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 309

Повна назва ЗВО Луцький національний технічний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 05477296

ПІБ керівника ЗВО Савчук Петро Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

lutsk-ntu.com.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/309

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 33307

Назва ОП Прикладна математика

Галузь знань 11 Математика та статистика

Спеціальність 113 Прикладна математика

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра прикладної математики та механіки

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

відсутня

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 64110

ПІБ гаранта ОП Пастернак Ярослав Михайлович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри прикладної математики та механіки Луцького 
національного технічного університету

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

y.pasternak@lutsk-ntu.com.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-301-68-19

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 113 Прикладна математика спрямована на надання 
здобувачам вищої освіти компетентностей, пов’язаних із використанням математичного апарату та числових 
методів для побудови моделей, розв’язування прикладних задач, оптимізації та симуляції складних систем, 
особливо інженерно-технічних, що зумовлене потребами сучасного високотехнологічного виробництва та 
інформаційних технологій. Програмні результати навчання та дисципліни освітньої програми співзвучні із 
відповідними за спеціалізаціями Computational Science, Computational Engineering, що зокрема, викладаються у 
Технічному Університеті Дармштадту, Нюрнберзькому Університеті ім. Александра Фрідріха, Інституту Технологій 
штату Джорджия (США) тощо.
Вперше навчання за освітньою програмою було розпочате у 2018 р. Після здійснення акредитаційної експертизи ОП 
було модернізовано відповідно до побажань експертів, ГЕР та роботодавців, з урахуванням також думки і інших 
стейкхолдерів, зокрема, викладачів та студентів.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 8 8 0

2 курс 2019 - 2020 9 9 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 33079 Прикладна математика

другий (магістерський) рівень 33307 Прикладна математика

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 41455 29619

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

41455 29619

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 1623 906

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП
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Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП_113_Прикладна 
математика_Магістр.pdf

8KDQSqiSqFLRZaMKG/wxYZpbZLf25gLA6h0u7VslFh8
=

Навчальний план за ОП НП_Магістр_113_2020-
2021н.р..pdf

3Gjb9zPBmxEeJN+Bdbg5BlXBmFx54LMjPyUSGoL4UcI
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

1в. відгук.pdf eHZC9ew+ChB14A+5Od2zLWDEFNDLUVR5wmFp/Bb6
+Wg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_modul.pdf fsyT2R1Ya4ACCfmc+tEXF+uZCQ8WCiLfT6WGTrzrHJM
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Договір про співпрацю Голій.pdf DDH6cLNbS4d4r6+/6Hrj3K8M0zqduOXWnrII1d2WnAk
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Договір про співпрацю Модуль.pdf JAs+1Cod0oBKQBtqE6tisoGciNiJKp5kVZR2ErEx36U=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Основними цілями ОП є забезпечення здобувачів вищої освіти поглибленими інтегрованими професійними 
науково-теоретичними знаннями у галузі прикладної математики, а також і в суміжних з іншими видами діяльності 
галузях, що є достатніми для ефективного виконання завдань інноваційного характеру. Як результат навчання 
здобувачі вищої освіти отримують компетенції, достатні для виконання складних завдань, для автономної реалізації 
науково-дослідницьких процесів у певних виробничих галузях та ІТ-сфері. 
Особливістю ОП є те, що здобувачі вищої освіти отримують навики демонструвати уміння та готовність до 
перенесення своїх широких інтегрованих знань, розуміння, навичок і професійного досвіду на суміжні сфери 
діяльності, здатність ефективно працювати у колективі та керувати співробітниками, ефективно застосовувати свої 
наукові, методичні, професійні, соціальні та особистісні компетенції.
Програмні результати навчання та дисципліни освітньої програми співзвучні із відповідними за спеціальностями 
Computational Science, Computational Engineering, що зокрема, викладаються у Технічному Університеті Дармштадту, 
Нюрнберзькому Університеті ім. Александра Фрідріха, Інституту Технологій штату Джорджія (США) тощо. На 
теренах Західної України така освітня програма започаткована вперше, в чому і полягає її унікальність.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місією ЗВО є підготовка високоінтелектуального покоління свідомих громадян України, створення умов їх 
самореалізації для успішного майбутнього. Ця місія обумовлює стратегію ЗВО, що полягає у наданні можливостей 
здобуття якісної освіти завдяки мотивації, знанням та компетенції викладачів, розвитку освітніх, наукових, 
інформаційних та виховних технологій, сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі, сучасній 
інфраструктурі та справедливій оцінці прикладених зусиль. 
Стратегія та місія Луцького НТУ наявна у відкритому доступі (http://lutsk-ntu.com.ua/uk/misiya-strategiya-luckogo-
ntu).
Цілі ОП повністю відповідають місії та стратегії ЗВО. ОП розроблена та реалізується відповідно до плану розвитку та 
Статуту Університету та передбачає якісну підготовку конкурентоспроможних фахівців галузі прикладної 
математики з рівнем кваліфікації, що відповідає міжнародним стандартам, забезпечення професійного розвитку 
студентства шляхом поєднання їх теоретичної підготовки з практичною діяльністю, що відображено в Стратегії 
розвитку Луцького НТУ на 2015-2020 рр.
Відповідно до стратегічної мети Луцького НТУ, освітня програма передбачає надання можливостей здобуття якісної 
освіти в галузі прикладної математики завдяки мотивації, знанням та компетенції викладачів, розвитку освітніх, 
наукових, інформаційних та виховних технологій, сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі, 
сучасній інфраструктурі та справедливій оцінці прикладених зусиль.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти були враховані під час формулювання цілей та програмних 
результатів навчання освітньої програми шляхом проведення анкетування студентів та випускників з метою 
оцінювання рівня задоволеності їх вимог щодо якості викладання та педагогічної майстерності викладачів. Також 
було проведене опитування випускників ОП щодо якості викладання, бажаних змін до ОП, пов’язаних із їхньою 
кар’єрою, та щодо місця працевлаштування. Загалом, студенти та випускники виявили задоволення набутими 
компетентностями та якістю надання освітніх послуг. Було виявлене бажання розширення кількості фахових 
вибіркових компонент, скасування блочного принципу вибору дисциплін. Ці пропозиції були враховані повністю.

Сторінка 4



- роботодавці

Під час діалогу з роботодавцями (проводилися очні зустрічі, зокрема, 6.06.2020 відбулася зустріч на базі ДП ЕДГ 
«Еліта»; окрім того роботодавці могли подавати свої зауваження через форму зворотного зв’язку на сайті Луцького 
НТУ, де було розміщено проєкт ОП) було визначено їх основні пріоритети: здатність застосовувати отримані знання 
на практиці; можливість використовувати методи наукових досліджень у виробничій діяльності; здатність до 
організації та управління виробничими  процесами; здатність математичного формулювання виробничих та 
розрахункових задач, що були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП. 
Основним пріоритетом при врахуванні усіх пропозицій були побажання роботодавців та головні тенденції сучасного 
економічного розвитку України та тренди у сучасних методах математичного моделювання фізичних, інженерних, 
агротехнічних та інших систем, що простежуються в Україні та світі.

- академічна спільнота

У результаті проведення круглих столів, дистанційних зустрічей Google Meet, інтереси та пропозиції академічної 
спільноти були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньої програми, 
створенні бази вибіркових дисциплін, наданні можливостей власного вибору форм і методів навчання та контролю 
знань, що відображено у робочих навчальних програмах дисциплін та силабусах дисциплін вільного вибору. 
При розробці ОП також враховано перспективні напрями наукових досліджень за спеціальністю 113 Прикладна 
математика, що втім розвиваються і професорсько-викладацьким персоналом на кафедрі прикладної математики та 
механіки Луцького НТУ.

- інші стейкхолдери

Результати опитування громадськості дозволило визначити наступні компетенції: здатність ставити та успішно 
вирішувати на достатньому професійному рівні науково-дослідницькі та практичні завдання; розв’язувати 
професійні проблеми та практичні завдання у галузі прикладної математики як в процесі навчання, так і в процесі 
роботи; мотивувати людей та рухатися до спільної мети; уміти  приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати 
проблеми; розуміти передові концепції, методи професійної діяльності на межі предметних областей, що були 
враховані при формуванні цілей та визначенні програмних результатів ОП. Також пропозиції стейкхолдерів у ОП 
були враховані через формування переліку дисциплін, зокрема й дисциплін вільного вибору, та регулювання 
кількості кредитів на їх вивчення.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі ОП та програмні результати навчання відповідають тенденціям розвитку спеціальності, оскільки при 
формуванні навчальних планів для здобувачів вищої освіти було враховано не тільки вивчення базових дисциплін, а 
і освоєння новітніх технологій наукового програмування, що дасть можливість не тільки розв'язувати складні 
науково-технічні задачі, а і демонструвати їх результати у сучасній інтерпретації.
Тенденції розвитку спеціальності були проаналізовані при формуванні ОП через аналіз навчальних планів 
спеціальності провідних вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів, зокрема й за спеціальностями 
Computational Science, Computational Engineering, що зокрема, викладаються у Технічному Університеті Дармштадту, 
Нюрнберзькому Університеті ім. Александра Фрідріха, Інституту Технологій штату Джорджія (США) тощо.
Цілі ОП та програмні результати навчання відповідають тенденціям ринку праці, оскільки здобувачі вищої освіти 
набувають навики розв'язання науково-технічних задач з можливістю реалізації їх результатів відповідно до 
сучасних інформаційних технологій.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий контекст відіграє вагому роль при функціонуванні ОП, тому ОП була складена таким чином, щоб 
здобувачі вищої освіти мали навики демонструвати та переносити свої широкі інтегровані знання, розуміння, 
навички та професійний досвід на суміжні сфери діяльності.
Регіональний контекст не відіграє вагому роль для функціонування ОП, оскільки випускники спеціальності мають 
можливість реалізовувати свої науково-технічні проекти та застосовувати свої наукові, методичні, професійні, 
соціальні та особистісні компетенції, використовуючи сучасні он-лайн технології.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формуванні цілей та визначенні програмних результатів ОП було враховано досвід аналогічних програм, що є у 
провідних вітчизняних та зарубіжних ЗВО: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Львівський 
національний університет ім. Івана Франка, Університет Білостоцька політехніка (Польща), Технічний університет 
Мюнхена, Технічний Університет Дармштадту, Нюрнберзький Університет ім. Александра Фрідріха, Інститут 
Технологій штату Джорджія (США) та ін.
Кращі практики, що полягають у поєднанні вивчення фундаментальних дисциплін з урахуванням сучасних 
тенденцій розвитку країни, були враховані при формуванні ОП.
Основними характеристиками ОП, що роблять її конкурентоздатною поряд з іншими аналогами є її спрямованість 
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на підготовку фахівців, які зможуть формулювати та вирішувати важливі науково-технічні задачі, що постають у 
процесі проєктування та виробництва високотехнологічної продукції, а також проводити наукові дослідження, 
зокрема і в інститутах НАН України, з можливістю подальшої реалізації отриманих результатів.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти за рівнем магістра спеціальності 113 Прикладна математика на даний час відсутній.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і 
передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною 
спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших 
компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня 
професійної діяльності.
Результати навчання в програмі відображені у вигляді сукупності знань, умінь, навичок, інших компетентностей, 
набутих студентами у процесі навчання за освітньою програмою підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня, спеціальності 113 прикладна математика, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 
виміряти. Результати навчання освітньої програми відповідають таким критеріям як чіткість та однозначність; 
дозволяють чітко окреслити зміст вимог до здобувача вищої освіти; сформульовані відповідно до правил. 
Результати навчання освітньої програми: сприяють академічній мобільності студентів спеціальності прикладна 
математика, оскільки значно полегшують визнання отриманих компетенцій; покращують зрозумілість 
кваліфікацій; спрощують трансфер кредитів;  забезпечують певний стандартний формат, який допомагає реалізації 
навчання впродовж життя.
Результати навчання надають студентам достатньо повну інформацію для точного визначення того, що вони 
зможуть досягнути після успішного закінчення програми підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня спеціальності 113 прикладна математика. Визначені програмні результати навчання 
відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту» та Національному освітньому глосарії (розділ «Вища 
освіта») та Національної рамки кваліфікацій.
Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій і 
встановлює: 
– обсяг та термін навчання магістра; 
– загальні компетенції;  
– професійні компетентності за спеціальністю та спеціалізаціями; 
– перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми; 
– вимоги до структури навчальних дисциплін.
Уміння магістра визначаються за видами навчальної діяльності, як конкретизація загальних і професійних 
компетентностей в програмах навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань і застосовуються як критерії 
відбору необхідних і достатніх знань (змістових модулів), які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.
Таким чином, програмні результати навчання ОП цілком відповідають Національній рамці кваліфікацій.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

36

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Освітня програма підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 11 Математика та 
статистика спеціальності 113 Прикладна математика освітнього ступеня магістр має прикладний характер. 
Структура програми передбачає аудиторне навчання, самостійну роботу, переддипломну практику та захист 
магістерської роботи. Освітня програма орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття 
глибоких знань, умінь та навичок зі спеціальності. При цьому цикл нормативних навчальних дисциплін становить 
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40%, цикл дисциплін вільного вибору студента– 26,67%, практична підготовка – 10%, підсумкова атестація – 23,3%. 
Початкова освітня програма затверджена рішенням Вченої ради Луцького НТУ (Протокол №3 від 31.10.2017 р.). 
Оновлена освітня програма затверджена рішенням Вченої ради Луцького НТУ (Протокол №10 від 25.06.2020 р.). 
Під час розробки оновленої ОП були враховані усі зауваження ЕГ та ГЕР, висловлені при її акредитації.
Освітня програма відповідає предметній області спеціальності 113 Прикладна математика. Програма пропонує 
комплексний підхід до здійснення діяльності в галузі прикладної математики та реалізує це через навчання та 
практичну підготовку. Дисципліни та модулі, включені в програму орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких 
можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача. Освітня програма відповідає об’єкту вивчення так як 
включає дисципліни, що розглядають математичні методи, моделі, алгоритми та програмне забезпечення, що 
призначені для дослідження, аналізу, проектування процесів і систем в різноманітних конкретних предметних 
областях. Вивчення дисциплін освітнього ступеня магістр дозволить сформувати загальні та фахові компетенції, що 
сприятимуть успішному здійсненні професійної діяльності у галузі прикладної математики. 
Вивчення дисциплін дозволить використовувати отримані знання у виробничій діяльності, а також при створенні та 
реалізації інженерних та ІТ-проектів, управлінні науковими проектами з розвитку методів моделювання, 
оптимізації та дослідження інженерних та інших (економічних, соціальних) процесів на всіх рівнях управління та 
регулювання.
Предметна область освітньої програми містить знання з аналітичних та числових методів дослідження реальних 
процесів, засобів пошуку інженерних рішень, основ наукового програмування у сучасних мовах програмування; 
методології наукового пошуку і методів наукових досліджень; управління науковими проектами, інформаційно-
інноваційних методик і технологій.
ОП не є міждисциплінарною. У ЗВО не реалізуються суміжні предметні області.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

В Луцькому НТУ забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, а саме: згідно Положення 
№ 582 «Положення про організацію освітнього процесу» від 26.06.2020 р. (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/no582_protokol_no10_vid_25.06.2020_r.-min-szhatyy1.pdf) у 
структурі навчального плану  блок вільного вибору студента становить не менше, як 25 %. Згідно п. 15.1 даного 
Положення студенти освітнього ступеня магістр за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» 
можуть здійснювати навчання за індивідуальним навчальним планом, який розробляється згідно Положення № 573 
«Про індивідуальний навчальний план здобувача Луцького національного технічного університету» від 26.06.2020 
(https://drive.google.com/file/d/16FNHxUK2pd2e5kiqeJhwm0a-RlLjNQ7C/view). 
Вибір дисциплін здійснюється на підставі Положення № 554 «Про організацію вибору навчальних дисциплін та 
формування вибіркової складової навчальних і робочих навчальних планів у Луцькому національному технічному 
університеті» від 7.05.2020 (https://drive.google.com/file/d/17Z0N11OQlami5JgtN-Qie0Ze_rsTIccz/view).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Згідно п. 15.1 «Положення про організацію освітнього процесу» студенти освітнього ступеня магістр за освітньою 
програмою «Прикладна математика» мають право на вільний вибір навчальних дисциплін. У структурі навчальних 
планів має бути виділено блок вільного вибору студента – не менше, як 25 %. Вибір дисциплін здійснюється на 
підставі Положення № 554 «Про організацію вибору навчальних дисциплін та формування вибіркової складової 
навчальних і робочих навчальних планів у Луцькому національному технічному університеті» від 7.05.2020 
(https://drive.google.com/file/d/17Z0N11OQlami5JgtN-Qie0Ze_rsTIccz/view). Студенти самостійно вибирають загальні 
та фахові дисципліни вільного вибору із відповідних каталогів, розміщених на мережевих ресурсах Луцького НТУ 
відповідно до визначеного цим Положенням порядку.
Варіативна частина навчального плану на спеціальності 113 «Прикладна математика» складає 24 кредити (26,67%) 
затверджена рішенням вченої ради Луцького НТУ (Протокол №10 від 20.06.2020 р.).
З метою забезпечення якісної підготовки фахівців та зростання їх конкурентоспроможності на ринку праці Луцький 
НТУ використовує надані йому права автономності для постійного інноваційного вдосконалення змісту навчального 
процесу, в тому числі шляхом запровадження в навчальних планах окремих індивідуальних освітніх траєкторій  за 
освітнім рівнем магістр. При цьому:
1. індивідуальні освітні траєкторії в навчальних планах формуються за рахунок обсягів дисциплін вільного вибору 
студента. Їх запровадження має сприяти поліпшенню здатності студента до працевлаштування;
2. формування цих траєкторій забезпечується ресурсом навчального часу, виділеного у відповідній освітній програмі 
під варіативну складову програми підготовки. Варіативна складова програм підготовки відображає соціальне та 
регіональне замовлення на підготовку фахівця з врахуванням аналізу професійної діяльності і запроваджується в 
межах обсягів часу, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом для 
забезпечення права вільного вибору студента;
3. при її формуванні повинно бути забезпечено структурно-логічна послідовність викладання й оптимальне 
співвідношення видів аудиторних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські  заняття тощо);
4. процедура формування вибіркової частини студентом, які навчаються за освітнім ступенем «магістр» наступна:
− студенти, приступивши до занять, на першому тижні навчання, ознайомившись з представленою інформацією, у 
встановлені терміни подають заяви-побажання у деканат щодо включення до індивідуального плану на поточний 
навчальний рік вибраних ними дисциплін за вільним вибором студента;
− відповідний деканат доводить дану інформацію до навчального відділу та випускових кафедр, які включають 
вибрані студентами навчальні дисципліни до робочих начальних планів. 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
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освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Кафедра прикладної математики та механіки налагодила тісну співпрацю з роботодавцями при формулюванні цілей 
і завдань практичної підготовки, визначенні її змісту.
Практика студентів освітнього ступеня магістр за освітньо-професійною програмою  «Прикладна математика» – це 
невід'ємна частина освітнього процесу підготовки фахівців у Луцькому НТУ, що проводиться на оснащених  
відповідним чином базах, а також на сучасних підприємствах та в організаціях різних галузей господарства, освіти і 
державного управління. Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про проведення практики 
студентів Луцького національного технічного університету», яке затверджено Вченою радою університету 
(Протокол №7, від 28.02.2017 р., введено в дію наказом №96-04-33 від 02.03.17 р.).
У студентів освітнього ступеня магістр за освітньою програмою «Прикладна математика», згідно навчального плану, 
в 3 семестрі передбачена переддипломна практика тривалістю 6 тижнів. Вона проводиться перед виконанням 
магістерської роботи. Метою  практики є  узагальнення  та систематизація набутих знань, практичних умінь та 
навичок, оволодіння професійним досвідом, а також можливість збору матеріалів для магістерської роботи. 
Зміст і послідовність практики  визначається наскрізною програмою, яка розробляється випускною кафедрою 
згідно з навчальним планом і затверджується ректором університету.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Для набуттю соціальних навичок здобувачами вищої освіти застосовуються під час вивчення дисциплін наступні 
форми та методи навчання: нетворкінг (побудова та підтримка бізнес-відносин ведення переговорів), проведення 
презентацій,  самопрезентація, публічний виступ, командна робота, спрямованість на результат, діловий лист тощо.
Акцент на соціальних навичках зумовлений тим, що магістр з прикладної математики повинен володіти 
інтегральною компетентністю розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні завдання в галузі у цілому, 
зокрема, професійної діяльності, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні 
комплексних наукових досліджень та побудові практичних інженерних рішень.
У Луцькому НТУ діє розгалужена мережа студентських організацій, зокрема найуспішнішими з них є - студентське 
самоврядування; первинна профспілкова організація студентів;студентське наукове товариство і рада молодих 
учених; студентський клуб та інші. Приймаючи участь в них студенти-магістри планують, організовують та 
проводять змагання, ярмарки кар’єри, наукові конференції та конкурси, різноманітні круглі столи, урочисті 
концерти, неформальні навчання тощо. Крім того, певна частина студіюючої молоді задіяна в консультативно-
дорадчих та неурядових об’єднаннях громадян місцевого та загальнодержавного значення (громадські організації, 
благодійні фонди, політичні партії тощо). В цьому процесі проактивні студенти здобувають досвід та уміння, які 
більшою мірою і відносяться до «м’яких» навичок.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за освітньою програмою «Прикладна математика» галузі знань 11 Математика та статистика 
освітнього ступеня магістр відсутній. При розробці освітньої програми враховані вимоги Національної рамки 
кваліфікації.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Згідно п. 5.5 «Положення про організацію освітнього процесу» (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/no582_protokol_no10_vid_25.06.2020_r.-min-szhatyy1.pdf) 
обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС. Бюджет часу студента 
обчислюється на підставі розділу 6 цього положення. Планування освітнього процесу та навчального навантаження 
студента здійснюється на підставі розділу 7 Положення. Зокрема, у п. 7.2.5 визначено, що кількість годин 
навчальних занять у навчальних дисциплінах планується з урахуванням досягнутої здобувачами освіти здатності 
навчатися автономно і становить від 25 % до 50 % для здобувачів магістерського рівня вищої освіти.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна форма освіти за освітньою програмою «Прикладна математика» галузі знань 11 математика та статистика 
за спеціальністю 113 Прикладна математика не здійснюється.
У Луцькому НТУ прийнять Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти (№ 538 від 
6.02.2020 https://drive.google.com/file/d/10uvnuVxvmGX8wHC2uLXFP5gnyG5lJz9T/view).

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП
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Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

У правилах прийому зазначено оптимальний для спеціальності «Прикладна математика» набір предметів для 
вступу з відповідним мінімальним прохідним балом, а також встановлено коефіцієнти, що враховують вагу кожного 
з предметів та середній бал документа про попередню освіту. До обговорення вибору предметів, вагових 
коефіцієнтів та мінімального прохідного балу, крім професорсько-викладацького складу залучаються також 
спеціалісти з приймальної комісії.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Ці питання регулюються правилами прийому 2020. Вони викладені на сайті Луцького НТУ в відкритому доступі. 
Крім того, діє положення про порядок перезарахування результатів навчання закордоном у Луцькому НТУ 
(https://drive.google.com/drive/folders/0B71NrqztfygzaWFQUlBWV2YyQXc), а також положення про неформальну та 
інформальну освіту у Луцькому НТУ (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/polozhennya_pro_neformalnu_ta_informalnu_osvitu_u_luckom
u_ntu.pdf). Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі порівняння 
навчальних програм відповідного напряму підготовки (спеціальності) та Академічної довідки, що надає учасник 
програм обміну. При перезарахуванні дисциплін зберігається раніше здобута позитивна оцінка рівня знань. За 
необхідності оцінка приводиться до діючої в університеті шкали оцінювання.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Таких випадків до цього часу не було. Навчання за ОП розпочалося лише у 2018 році.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Ці питання регулюються Положенням про неформальну та інформальну освіту у Луцькому НТУ, що знаходиться у 
вільному доступі (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/polozhennya_pro_neformalnu_ta_informalnu_osvitu_u_luckom
u_ntu.pdf). Процедура визнання результатів, отриманих у неформальній освіти включає визначення результатів 
навчання, їхнє документальне підтвердження, оцінювання результатів навчання та документування результатів 
навчання. Ці процедури здійснюються у випадку звернення здобувача вищої освіти із заявою встановленого 
положенням зразка до декана відповідного факультету.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Таких випадків до цього часу не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми та методи викладання на ОП, контрольні заходи та підходи до атестації здобувачів вищої освіти, що в 
комплексі сприяють досягненню програмних результатів навчання, викладені у розділах 8, 9, 12-14 Положення про 
організацію освітнього процесу (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/no582_protokol_no10_vid_25.06.2020_r.-min-szhatyy1.pdf). 
Освітній процес здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки та 
контрольних заходів. Основними видами навчальних занять є лекція, лабораторне та практичне заняття, 
консультація, тренінгове заняття, тренування. Докладно ці форми навчання описані у розділі 14 Положення. 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», викладачі мають автономію у виборі методів навчання. 
Викладання дисциплін професійної підготовки забезпечується 3 докторами наук зі стажем науково-педагогічної 
роботи понад 10 років, що свідчить про достатню апробованість їхніх методів навчання для досягнення ПРН ОП.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

У ЗВО створено Відділ забезпечення якості освіти та неперервного навчання, одним із завдань якого є сприяння 
запровадженню студентоцентрованого підходу до навчання та викладання (п.2.2 Положення про відділ (http://lutsk-
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ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files/polozhennya_pro_viddil_121212.pdf).
Методика викладання дисциплін на ОП постійно вдосконалюється, враховуючи побажання студентів. Зокрема, в 
окремих дисциплінах було здійснено повний перехід на використання мультимедійної техніки. Під час подачі 
нового матеріалу використовується більша кількість наочних прикладів. Враховуючи особливості сприйняття 
інформації сучасним студентом, розробляється інфографіка по основним поняттям низки дисциплін кафедри. 
Враховуючи тісний ступінь співпраці зі студентами в плані вдосконалення методів навчання та викладання, 
студенти цілком ними задоволені.
Крім того, прикладом концепції студентоцентрованості є організація та проведення Луцьким НТУ у співпраці з 
Люблінським католицьким університетом імені Івана Павла ІІ (бенефіціари проекту «Співпраця університетів для 
підтримки розвитку безпеки і кризового управління Люблінського і Луцького транскордонних регіонів») серії 
тренінгів у сфері міжособистісних та соціальних навичок із залученням студентів (м. Люблін,  вересень 2019 р.).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Робочі навчальні програми дисциплін ОП розробляються викладачами самостійно, з урахуванням сучасного стану 
науки. Кожного навчального року ці програми можуть змінюватися, щоб врахувати побажання до методики 
викладання та стан сучасних досліджень в галузі. Викладачі проводять відкриті заняття та взаємовідвідування, що 
дає можливість обговорити колективом кафедри сильні і слабкі сторони викладу матеріалу, а також покращити 
якість підготовки фахівців.
Окрім того, діюче Положення про організацію вибору навчальних дисциплін та формування вибіркової складової 
навчальних і робочих навчальних планів (https://drive.google.com/file/d/17Z0N11OQlami5JgtN-Qie0Ze_rsTIccz/view) 
дає студентам академічну свободу вибору загальних та фахових вибіркових дисциплін, у межах встановлених 
законодавством обсягів.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Згідно п. 8.3.8 Положення про організацію освітнього процесу (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/no582_protokol_no10_vid_25.06.2020_r.-min-szhatyy1.pdf) 
структура завдань, система та критерії оцінювання результатів їх виконання визначаються робочою програмою 
навчальної дисципліни та доводяться до відома студентів на початку семестру. Згідно п. 8.4.6 Положення 
підсумкова оцінка з навчальної дисципліни обчислюється як середньозважена результатів, отриманих студентом із 
кожного модуля та семестрового контролю, відповідно до їх вагових коефіцієнтів, що передбачені робочою 
програмою цієї дисципліни.
Окрім того, із цілями, змістом, очікуваними результатами навчання та критеріями оцінювання студент може 
ознайомитися самостійно, оскільки робочі навчальні програми нормативних дисциплін та силабуси вибіркових 
фахових дисциплін розміщені на сторінці кафедри прикладної математики та механіки (http://lutsk-
ntu.com.ua/uk/kafedra-prikladnoyi-matematiki-ta-mehaniki).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання та досліджень здійснюється шляхом видачі індивідуальних завдань на самостійне 
опрацювання, завдань на курсові та контрольні роботи. Під час вирішення цих завдань студент виконує маленьку 
наукову роботу: здійснює огляд готових рішень, підбирає методи розв’язання поставленої перед ним задачі та 
обґрунтовує доцільність їх застосування.
Окремі результати наукових досліджень студентів ОП представлені на наукових конференціях молодих вчених. 
Зокрема, у 2020 році студенти Лаговський І., Смолякова Ю., Панасюк В. під керівництвом проф. Мікуліч О.А., проф. 
Пастернака Я.М., доц. Приходька О.А. взяли участь у конференції молодих учених «Підстригачівські читання – 
2020» (Львів, 26-28 травня 2020).
http://iapmm.lviv.ua/chyt2020/abstracts/Lagovskii.pdf
http://iapmm.lviv.ua/chyt2020/abstracts/Pasternak.pdf
http://iapmm.lviv.ua/chyt2020/abstracts/Prykhodko.pdf

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Викладачі кафедри прикладної математики та механіки є повноцінними учасниками світового наукового простору: 
публікуються у престижних міжнародних виданнях, є учасниками міжнародних наукових конференцій, що 
відбуваються в Україні та закордоном. Усі викладачі кафедри мають ненульовий індекс Гірша згідно даних 
наукометричної бази Скопус, що свідчить про їхнє міжнародне визнання. 
Очевидно, що деякі результати сучасних досліджень вносяться до начальних програм окремих дисциплін. Зокрема, 
в навчальний процес дисципліни «Механіка деформівного твердого тіла» включені деякі основні результати 
дисертаційних досліджень за останні роки. Результати розроблення комплексів програм для розрахунку взаємодії 
фізико-механічних полів у деформівних тілах впроваджено до курсів «Наукове програмування», «Комп’ютерний 
аналіз початково-крайових задач», а також вибіркових курсів «Механіка смарт-матеріалів», «Механіка анізотропних 
матеріалів». Результати дисертаційних досліджень проф. Мікуліч О.А. щодо середовищ Косера впроваджені у курси 
«Нелінійні процеси та моделі» та «Механіка пористих матеріалів». Наукові досягнення проф. Шваб’юка В.І. 
стосовно розрахунку ортотропних пластин та оболонок та побудови уточнених моделей деформівних тіл 
впроваджені у курси «Механіка деформівного твердого тіла», «Уточнені моделі механіки суцільних середовищ».

Сторінка 10



Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Навчальний процес за спеціальністю 113 Прикладна математика тісно пов’язаний із науковими дослідженнями 
професорсько-викладацького складу кафедри прикладної математики та механіки, що визнані в Україні та світі. Про 
це свідчать ненульові індекси цитованості викладачів кафедри згідно визнаних МОН науко метричних баз. Крім 
того, викладачі кафедри провадять авторські курси лекцій у закордонних ЗВО, як запрошені професори. Зокрема, 
проф. Пастернак Я.М. пройшов процедуру нострифікації диплому доктора наук у Республіці Польща (ухвала вченої 
ради механічного факультету Білостоцької Політехніки № 349/2016–2020 від 20 грудня 2017 року, м. Білосток, 
Польща), представивши наукову доповідь за сукупністю наукових праць. У якості запрошеного професора викладав 
авторський курс лекцій для аспірантів механічного факультету Білостоцької Політехніки (12–13 квітня 2019 року, 
контракт № 31/WM-400/2019 від 3 квітня 2019 року щодо умов викладання та оплати праці), де презентував 
результати власних досліджень, що також впроваджені у курси «Комп’ютерний аналіз початково-крайових задач», 
«Механіка смарт-матеріалів».
Тобто, таким чином інтернаціоналізується діяльність ЗВО у цілому.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Контроль за якістю освітнього процесу у межах навчальних дисциплін ОП здійснюється на кількох рівнях: 
1. Науково-педагогічними працівниками через поточний, проміжний і підсумковий контроль. 
2. Завідувачем кафедри через перевірку виконання навчальної, навчально-методичної, організаційно-методичної 
роботи, перевірку підготовки науково-педагогічними працівниками навчальних та робочих навчальних програм, 
відвідування протягом навчального року всіх типів занять, проведення відкритих занять, взаємовідвідування.
3. Контроль на рівні факультету через перевірку організації освітнього процесу кафедрами, регулярний контроль 
дотримання розкладу навчальних занять науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти, 
відвідування занять науково-педагогічних працівників, контроль дотримання вимог до документального 
оформлення результатів поточного, проміжного та підсумкового контролю, регулярні звіти (не менше одного разу 
за навчальний рік) завідувачів кафедр на вченій раді факультету, перевірку готовності якісної навчально-
методичної документації згідно номенклатури справ кафедр. 
4. Контроль на рівні ректорату шляхом перевірки наявності затверджених у встановленому порядку навчальних та 
робочих навчальних планів із кожної спеціальності навчального підрозділу, наявності затверджених у 
встановленому порядку графіків освітнього процесу, відповідності змісту навчальних планів і програм навчальних 
дисциплін вимогам стандартів вищої освіти, наявності робочих програм із дисциплін та їх відповідність елементам 
освітнього процесу, відповідності розкладу занять структурно-логічній схемі, комплектності і достатності 
методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни, дотримання вимог до документального оформлення 
результатів поточного та підсумкового контролю і наявності його повного комплекту, наявності організаційно-
методичного забезпечення всіх видів практик, передбачених навчальними планами, якості організаційно-
методичного забезпечення проведення атестації за всіма ступенями вищої освіти відповідно до стандартів вищої 
освіти, дотримання всіх вимог до комплекту документального забезпечення атестації.
Результати контролю за якістю освітнього процесу у структурних підрозділах обговорюються на засіданнях 
ректорату або вченої ради не рідше одного разу на півріччя. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Під час навчального процесу здобувачі вищої освіти інформуються про кількість балів, які можна отримати під час 
різних контрольних заходів. Модульна система оцінювання дає можливість встановити чіткий розподіл балів по 
окремих пунктах складових навчальних програм. Ці питання регулюються розділом 8 Положення про організацію 
освітнього процесу (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/no582_protokol_no10_vid_25.06.2020_r.-min-szhatyy1.pdf).
У робочих навчальних програмах та силабусах навчальних дисциплін, які розміщені на сторінці кафедри 
(http://lutsk-ntu.com.ua/uk/kafedra-prikladnoyi-matematiki-ta-mehaniki) у вільному доступі подано вагу кожного з 
контрольних заходів у підсумковій оцінці, а також сформульовано критерії оцінювання. Кожен контрольний захід 
оцінюється за 100-бальною шкалою, що прийнята в університеті за основну. Положення про організацію освітнього 
процесу, з яким кожен учасник освітнього процесу може ознайомитися на сайті Луцького НТУ, містить докладний 
опис досягнень, необхідних для здобуття відповідного балу, а також зіставлення 100-бальної шкали з національною 
шкалою та шкалою ECTS.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про змістовні модулі, види занять, види індивідуальних робіт студентів, максимальна кількість балів 
для оцінювання результатів поточного контролю та контрольних заходів для кожної навчальної дисципліни 
регламентується робочою навчальною програмою і доводяться до учасників освітнього процесу в усній формі на 
початку вивчення дисципліни. Окрім того, студенти можуть ознайомитися з цією інформаціюєю самостійно, 
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оскільки робочі навчальні програми нормативних дисциплін та силабуси вибіркових фахових дисциплін розміщені 
на сторінці кафедри прикладної математики та механіки (http://lutsk-ntu.com.ua/uk/kafedra-prikladnoyi-matematiki-
ta-mehaniki).
Крім того, за кілька тижнів до екзаменаційної сесії на сайті Луцького НТУ, а також на дошках оголошень 
вивішується розклад екзаменів (http://lutsk-ntu.com.ua/uk/rozklad-luckogo-ntu). Про критерії оцінювання 
здобувачам повідомляється на початку навчання та безпосередньо перед проведенням контрольного заходу.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 113 для магістерського рівня вищої освіти відсутній. 
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», 
державних та галузевих стандартів освіти, стандартів освітньої діяльності і вищої освіти та «Положення про 
атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії у Луцькому національному 
технічному університеті» та розділу 9 Положення про організацію освітнього процесу (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/no582_protokol_no10_vid_25.06.2020_r.-min-szhatyy1.pdf).
Для проведення атестації випускників Луцького НТУ за освітнім рівнем «магістр» на факультетах створюються 
екзаменаційні комісії. Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців та 
графіком освітнього процесу. Атестацію проходить кожен студент після повного виконання ним навчального плану.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Положення № 582 «Про організацію освітнього процесу» від 26.06.2020  викладено у вільний доступ на сайті 
Луцького НТУ (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/no582_protokol_no10_vid_25.06.2020_r.-min-szhatyy1.pdf). 
Проведення державної атестації також регулюється Положенням про порядок створення та організацію роботи 
екзаменаційної комісії (https://drive.google.com/file/d/0B71NrqztfygzZ1dwLWp0dHp0MjA/view), що теж знаходиться 
у вільному доступі.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Оцінювання знань здійснюється у більшості випадків із використанням тестових завдань, що усуває суб’єктивний 
фактор. Екзаменаційні завдання обговорюються та затверджуються на засіданні кафедри. На цей час відсутні 
об’єктивно зафіксовані звернення про конфлікт інтересів чи необґрунтоване оцінювання при підготовці здобувачів 
ОП.
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується наявністю чітких правил, процедур та критеріїв оцінювання, з якими 
ознайомлюються усі учасники освітнього процесу на початку вивчення освітнього компонента; уникненням 
неточних, абстрактних, некоректних завдань під час контрольних заходів, переважанням тестових технологій та 
розрахункових задач; валідністю, адекватністю за часом, обсягом, рівнем складності усіх завдань. Для врегулювання 
спірних ситуацій і конфлікту інтересів застосовуються процедури апеляції результатів підсумкового контролю, що 
викладені у Положенні про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти 
(https://drive.google.com/file/d/1vrRvBrVGUcTiQpeOuBvqBJ86K6SBIhLo/view).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до п. 8.3.12 Положення № 582 «Про організацію освітнього процесу» від 26.06.2020  (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/no582_protokol_no10_vid_25.06.2020_r.-min-szhatyy1.pdf) 
перескладання негативних результатів поточного модульного контролю (чи неявок без поважних причин) 
дозволяється до настання дати проведення наступного модулю. Перескладання позитивних результатів модулів не 
допускається.
П. 8.5 цього Положення визначає порядок ліквідації академічної заборгованості. Дозволяється ліквідувати 
академічну заборгованість максимум за два перескладання.
Окрім того, студенти мають право в порядку апеляції перескладати позитивні результати оцінювання відповідно до 
Положення № 551 від 7.05.2020 про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти у 
Луцькому національному технічному університеті 
(https://drive.google.com/file/d/1vrRvBrVGUcTiQpeOuBvqBJ86K6SBIhLo/view).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Питання оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регулюються Положенням № 551 
від 7.05.2020 Про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти у Луцькому 
національному технічному університеті 
(https://drive.google.com/file/d/1vrRvBrVGUcTiQpeOuBvqBJ86K6SBIhLo/view).
Апеляційна комісія створюється наказом ректора у разі надходження письмової заяви здобувача вищої освіти. До 
складу апеляційної комісії входить проректор з НПР, фахівці відповідної галузі, фахівці навчального відділу та 
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відділу забезпечення якості, представники студентського самоврядування. Розділи 4 та 5 Положення регламентують 
процедуру роботи та прийняття рішень апеляційною комісією.
Випадків оскарження результатів контрольних заходів на ОП не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Документи, викладені на сайті університету в розділі «Якість освіти» – «Академічна доброчесність». 
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/akademichna-dobrochesnist 

Зокрема, це Кодекс честі Луцького НТУ (http://lutsk-ntu.com.ua/uk/kodeks-chesti-luckogo-ntu), Положення «Про 
комісію з питань етики та академічної доброчесності» (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files12/no500_polozhennya_pro_komisiyu_z_pitan_etiki_ta_akademich
noyi_dobrochesnosti_v_luckomu_ntu_protokol_no9_vid_24.04.2018_r.pdf), Положення про апеляцію результатів 
підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ (https://drive.google.com/open?
id=1vrRvBrVGUcTiQpeOuBvqBJ86K6SBIhLo), Антикорупційна програма Луцького НТУ 
(https://drive.google.com/open?id=1TrkJxE90I7FiepwT1MiHisCdPRPGspy9), Порядок проведення інструментальної 
перевірки на академічний плагіат текстів рукописів кваліфікаційних робіт/проектів здобувачів вищої освіти, 
рукописів дисертацій та рукописів статей поданих до публікування у періодичних виданнях у Луцькому НТУ 
(https://drive.google.com/open?id=1yFL9boeATBBJhqMs1p3tGi8Qa1rogdMW), Положення про протидію та 
запобіганню академічному плагіату у кваліфікаційних роботах-проектах здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ 
(http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files12/no500_polozhennya_pro_komisiyu_z_pitan_etiki_ta_akademich
noyi_dobrochesnosti_v_luckomu_ntu_protokol_no9_vid_24.04.2018_r.pdf).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

У Луцькому НТУ прийняті Положення про протидію та запобіганню академічному плагіату у кваліфікаційних 
роботах/проєктах здобувачів вищої освіти (№553 від 7.05.2020, 
https://drive.google.com/file/d/1sccGapJTlUcwFETLHsiSIQkGLGUi9EHz/view) та 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 (№552 від 
7.05.2020, https://drive.google.com/file/d/1yFL9boeATBBJhqMs1p3tGi8Qa1rogdMW/view). Згідно них усі 
кваліфікаційні роботи перевіряються у системі Unicheck (http://lutsk-ntu.com.ua/uk/unicheck-servis-perevirki-na-
akademichniy-plagiat). 
Тексти рефератів, ессе, курсових робіт, що виконуються в межах дисциплін ОП також перевіряються на наявність 
запозичень за допомогою безкоштовних онлайн-сервісів.
З метою запобігання «списуванню» щороку змінюються завдання для модульних контрольних заходів.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Луцький НТУ бере участь у Проєкті сприяння академічної доброчесності в Україні (http://lutsk-ntu.com.ua/uk/pro-
proekt-0) – ініціативі, спрямованій на системні зміни у вищій освіті. Відділ забезпечення якості вищої освіти спільно 
з координаторами проєкту у Луцькому НТУ постіно проводять зустрічі зі студентами з питань академічної 
доброчесності. Створено відповідну інфографіку, що дає можливість унаочнити питання доброчесності та 
академічного плагіату (https://drive.google.com/drive/folders/1EGkt1j6D-cOHr9L02v0i9dPSu9jN9AyF). Відповідні 
плакати розміщені поблизу приміщення студентської ради та у інших корпусах Університету для якомога ширшого 
ознайомлення з питаннями академічної доброчесності здобувачів вищої освіти.
Також проводяться тренінги, відкриті лекції, зустрічі зі здобувачами вищої освіти (http://lutsk-
ntu.com.ua/uk/treningi-lekciyi). 
Уся інформація щодо питань академічної доброчесності розміщена на сторінці ЗВО в інтернеті (http://lutsk-
ntu.com.ua/uk/akademichna-dobrochesnist). Зокрема, видається Інформаційний бюлетень Академічна доброчесність 
(http://lutsk-ntu.com.ua/uk/akademichna-dobrochesnist-infobulletin).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Положенням про протидію та запобіганню академічному плагіату у кваліфікаційних роботах/проєктах здобувачів 
вищої освіти (№553 від 7.05.2020, https://drive.google.com/file/d/1sccGapJTlUcwFETLHsiSIQkGLGUi9EHz/view) 
визначено допустимий рівень текстових запозичень для кваліфікаційних робіт, а також регламентовано процедуру 
експертної та інструментальної оцінки рівня запозичень (розділ 5). У разі виявлення порушень академічної 
доброчесності експертна комісія приймає рішення про недопущення роботи до захисту.
Окрім того, відповідно до п. 8.3.11 Положення № 582 «Про організацію освітнього процесу» від 26.06.2020  
(http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/no582_protokol_no10_vid_25.06.2020_r.-min-
szhatyy1.pdf) під час контрольного заходу студенту забороняється у будь-якій формі обмінюватися інформацією з 
іншими студентами, а також використовувати, розповсюджувати, збирати варіанти контрольних завдань. У разі 
порушення зазначеного порядку робота студента припиняється і йому виставляється 0 балів, незалежно від обсягу 
виконаного контрольного завдання.
Випадків порушення академічної доброчесності в рамках навчання за ОП ще не було.
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6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Питання конкурсного відбору науково-педагогічних працівників регулюються Положенням про порядок 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Луцького НТУ 
(https://drive.google.com/file/d/1jD0aX9NjmdvORevKWoVWLExWFZxuVW5J/view), де регламентоване обговорення 
кандидатур на засіданні кафедри, вчених радах факультету та Університету із проведенням відповідних таємних 
голосувань, чим забезпечується внутрішній контроль необхідного рівня професійних якостей викладачів.
На кафедрі прикладної математики та механіки працює 3 доктори наук за спеціальністю 01.02.04, що за новим 
переліком відповідає спеціальності 113 «Прикладна математика», за якою ведеться підготовка здобувачів вищої 
освіти.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці залучені через наглядову раду Луцького НТУ, а також на основі укладених договорів про проведення 
виробничих і навчальних практик. У ЗВО також щороку проводяться дні відкритих дверей та день кар’єри. Куратори 
регулярно організовують екскурсії на підприємства з метою кар’єрного спрямування студентів.
Наявність практичної підготовки у формі виробничої та переддипломної практики передбачає закріплення 
керівника практики від підприємства. В результаті мають місце позитивні відгуки про рівень оволодіння 
здобувачами вищої освіти загальних та професійних компетентностей, що відображені у щоденниках про 
проходження практики та завірені печатками від підприємства.
Також в університеті, діє підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню випускників «Центр ділового студента» 
Луцького національного технічного університету 
(https://drive.google.com/file/d/1nZ7oQ_CYA05Vfz47AFh0oAKZAb31zx10/view). Згідно положення, серед основних 
функцій підрозділу, є: співпраця з потенційними роботодавцями і сприяння забезпеченню оперативного 
заповнення вакансій, налагодження ділових стосунків Луцького НТУ з центральними та місцевими органами 
виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) 
тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування випускників тощо.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Експерти-практики залучаються під час проведення виробничих і навчальних практик згідно укладених договорів 
на відповідних підприємствах. Крім того, у ЗВО регулярно проводяться відкриті лекції видатних професіоналів для 
студентів окремих факультетів та ЗВО загалом.
Згідно положення «Про центр ділового студента» 
(https://drive.google.com/file/d/1nZ7oQ_CYA05Vfz47AFh0oAKZAb31zx10/view) Луцьким НТУ для отримання 
об’єктивної оцінки якості фахової підготовки фахівців сфери послуг налагоджено співпрацю з місцевими органами 
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями), організаціями щодо питань 
надання інформації студентам щодо можливостей тимчасового працевлаштування під час навчання, та у період 
літніх і зимових канікул.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Згідно затвердженого положення «Про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 
працівників» (https://drive.google.com/file/d/1pC2S7SNbzmuxpBnjmAq9SIGN2WSlEza8/view) Луцький НТУ 
забезпечує навчання працівників не рідше, ніж один раз на п’ять років. Працівники проходять навчання у вищих 
навчальних закладах, відповідних наукових, освітньо-наукових установах та організаціях як в Україні так і за її 
межами. Навчання працівників здійснюється за такими видами: 1) довгострокове підвищення кваліфікації; 2) 
короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, 
тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо).
На кафедрі прикладної математики та механіки уже другий рік поспіль доцент Приходько Олексій Сергійович 
відвідує НДІ Ливарного виробництва у Кракові, де проводить наукові дослідження та обмінюється досвідом 
побудови методів розпізнавання зображень. Завідувач кафедри Пастернак Ярослав Михайлович у 2019 році 
прочитав авторський курс лекцій для аспірантів механічного факультету Білостоцької Політехніки. У всіх випадках 
ЗВО надавав відрядження та відповідне сприяння.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Створено систему заохочення професійних досягнень науково-педагогічних працівників, що записана в 
колективному договорі Луцького НТУ. Зокрема, діє Положення № 542 від 6.02.2020 Про рейтингове оцінювання 
науково-педагогічного персоналу (https://drive.google.com/file/d/1VXSBoYt3MTqQpXSoMUiYr9IIdUopSXtx/view), 
відповідно до якого до сумарного балу науково-педагогічного працівника входить як обов’язкова складова 
показники його навчально-методичної діяльності (ваговий коефіцієнт 0,4). Отримані високі бали у цьому рейтингу 
сприяють преміюванню працівників відповідно до Колективного договору Луцького НТУ.
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Викладачі кафедри прикладної математики та механіки періодично проходять підвищення кваліфікації та 
стажування, втім і закордоном. Кожного місяця відбуваються відкриті лекції, які відвідують завідувач та 
професорсько-викладацький персонал кафедри. Крім того, кожного місяця відбуваються методичний та науковий 
семінари кафедри, де обговорюються зокрема й питання викладацької майстерності, що в свою чергу сприяє її 
розвитку.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

При підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю 113 Прикладна математика наявна достатня кількість 
робочих місць за персональними комп’ютерами, на яких здійснюється навчання та практична виконання 
поставлених завдань. Підручників та навчально-методичної літератури є у достатній кількості. Крім того, наявна 
передплата на періодичні наукові видання, що можуть використовуватися здобувачами вищої освіти при підготовці 
дипломних та курсових робіт. Наявний доступ до реферативної бази Scopus.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітня діяльність в Луцькому національному технічному університеті здійснюється в приміщеннях (для даної ОП 
ауд. 110, 303, 303а, 410, 411) за умов дотримання вимог нормативно-правових актів в галузі освіти, вимог охорони 
праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії. На всю територію Луцького національного технічного університету 
та навчальні приміщення отримані відповідно до чинного законодавства документи на право власності, 
оперативного управління чи користування (державні акти на право постійного користування земельними 
ділянками, свідоцтва на право власності, технічні паспорти).
У корпусах Луцького НТУ є безкоштовний доступ до Internet через Wi-Fi, обладнано коворкінг центр, діють 
бібліотека, їдальня. 
Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 113 Прикладна математика не надавали жодних письмових та усних скарг 
на створене у Луцькому НТУ освітнє середовище, що цілком задовольняє їхні потреби та інтереси.
Крім того, у Луцькому НТУ щороку проводяться анонімні опитування здобувачів вищої освіти щодо освітнього 
середовища та пропозицій щодо його покращення. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

У Луцькому НТУ створено відділ охорони праці що діє на підставі відповідного положення (від 9.02.2017) і 
забезпечує дотримання безпечних умов для життя та здоров’я працівників та здобувачів вищої освіти. Відповідно до 
вимог законодавства проводяться періодичні та позапланові навчання, перевірки знань, інструктажі, медичні 
огляди тощо.
Організовано безпечні умови праці, проводиться контроль за їх дотриманням, а також за дотриманням норм техніки 
безпеки. Із здобувачами вищої освіти проводяться систематичні первинні, планові, позапланові та ін. інструктажі з 
питань техніки безпеки. Працюють медичний пункт та пункти харчування.
В університеті склався комфортний психологічний мікроклімат із позитивною взаємодією між усіма учасниками 
освітнього процесу, відсутні будь-які вияви насильства, дискримінації, булінгу тощо. Наявні анонімні скриньки 
довіри, через які учасники освітнього процесу можуть донести інформацію про речі, які їх непокоять, до 
адміністрації.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Комунікація між здобувачами вищої освіти та працівниками Луцького НТУ здійснюється безпосередньо на 
аудиторних заняттях, у деканаті, на випусковій кафедрі тощо, де надається відповідна організаційна, інформаційна 
та консультативна підтримка. Затверджені положення про куратора (тьютора) академічної групи, про міжнародну 
академічну мобільність учасників освітнього процесу, про стипендіальне забезпечення в Луцькому НТУ та ін., що 
створюють механізми соціальної підтримки здобувачів вищої освіти.
Крім цього, діє студентське самоврядування та студентський профком, що надають колективну підтримку 
здобувачам вищої освіти у разі виникнення згаданих потреб.
Відповідно до здійснених опитувань здобувачі вищої освіти достатньо задоволені рівнем їх підтримки (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files12/rezultati_opituvannya_zdobuvachiv_vishchoyi_osviti_shchodo_y
akosti_osviti.pdf).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)
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Із метою забезпечення доступності будівель (навчальних корпусів) Луцького національного технічного університету 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення вони були  частково обладнані відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів  –  ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і 
споруд для маломобільних груп населення» є основоположними нормами, які набули чинності з 01.05.2007». У 
Луцькому НТУ функціонує сертифікована будівельна лабораторія, що провела обстеження і подала  рекомендації  
на проведення першочергових заходів щодо забезпечення інших навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення, зокрема, до 25.02.2021 року будуть встановлені похилі підйомники для людей 
із інвалідністю та інших маломобільних груп у учбово-лабораторному корпусі за адресою: м. Луцьк, вул. Потебні, 56. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із правопорушеннями та порушенням прав 
учасників освітнього процесу, базуються та знаходяться в межах законодавства України. Окремо в Луцькому НТУ 
затверджене Положення № 548 Про вирішення конфліктних ситуацій від 7.05.2020 
(https://drive.google.com/file/d/19atDWRSHjhXVNrUgbp4iSvao3JfrzkM_/view), у якому подано механізми протидії 
булінгу, дискримінації, сексуальним домаганням, утиску, визначено порядок оскарження дискримінації, 
сексуальних домагань, а також порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу.
Також затверджене Положення про уповноважену особу з питань запобігання і виявлення корупції 
(https://drive.google.com/file/d/1frccT7UPUkRbRrL9zIJ1dkvHHYESiPQ9/view), яка здійснює підготовку, здійснення та 
забезпечення заходів щодо запобігання корупції та бере участь у врегулюванні конфліктних ситуацій, пов’язаних із 
корупцією. 
Практики застосування політики і процедур врегулювання конфліктних ситуацій під час реалізації ОП не було 
унаслідок їх відсутності.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Ці процедури регулюються Положенням про освітні програми у Луцькому національному технічному університеті 
(№581 від 26.06.2020, http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/2020-min.pdf). 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Порядок перегляду ОП регламентований розділом 5 Положення про освітні програми у Луцькому національному 
технічному університеті (№581 від 26.06.2020, http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/2020-min.pdf). Зокрема, відповідно до пункту 5.5 перегляд ОП 
здійснюється у формах оновлення та модернізації. ОП щорічно оновлюється у частині всіх компонентів, крім цілей 
та ПРН. Модернізація має на меті значніші зміни в змісті та умовах реалізації ОП. До модернізації ОП залучаються 
представники ключових роботодавців, зовнішніх стосовно даної ОП експертів. Модернізована ОП проходить 
затвердження в порядку, визначеному згаданим вище положенням. Проєкт ОП протягом місяця був розміщений у 
відкритому доступі на сайті Луцького НТУ (http://lutsk-ntu.com.ua/uk/proiekti-osvitnih-program-0).
Останній перегляд ОП був обумовлений зауваженнями ЕГ та ГЕР, побажаннями роботодавців та здобувачів вищої 
освіти, а також науково-педагогічних працівників, задіяних на ОП. За результатами перегляду було чіткіше 
сформульовано фокус ОП, повніше забезпечено вибір здобувачами освіти індивідуальних освітніх траєкторій, 
оновлено зміст ОП щодо його відповідності другому (магістерському) рівню вищої освіти, збалансовано дисципліни 
ОП, щоб вони у повній мірі забезпечували програмні результати навчання, зміщено увагу на науково-технічні 
дослідження.
Матриця змін ОП за побажаннями інших стейкхолдерів наведена за посиланням (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/56_0.pdf).
Забезпечено більшу прозорість та публічність шляхом створення сторінки кафедри прикладної математики та 
механіки, яка дублює повну інформацію про ОП, навчальні плани, робочі навчальні програми дисциплін та 
силабуси на одному сайті (http://lutsk-ntu.com.ua/uk/kafedra-prikladnoyi-matematiki-ta-mehaniki).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

П. 5.4.2.1.20 Положення про освітні програми у Луцькому національному технічному університеті (№581 від 
26.06.2020, http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/2020-min.pdf) регламентує залучення 
здобувачів вищої освіти до процесу прийняття рішень на різних інституційних рівнянь як один із критерів 
моніторингу якості ОП. Відділ забезпечення якості освіти та неперервного навчання постійно проводить опитування 
студентів щодо якості освтіи та освітньої діяльності у Луцькому НТУ (http://lutsk-
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ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files12/rezultati_opituvannya_zdobuvachiv_vishchoyi_osviti_shchodo_y
akosti_osviti.pdf). На сторінці Луцького НТУ відкрито рубрику Асоціація випускників (http://lutsk-
ntu.com.ua/uk/nashi-vipuskniki), де також проводяться опитування та наявні відгуки випускників.
Під час модернізації ОП враховано думку випускників бакалаврату та магістратури щодо змістового наповнення 
освітніх компонент та програмних результатів навчання шляхом анонімного анкетування. Також враховано 
результати загальноуніверситетського опитування здобувачів вищої освіти та випускників. Матриця змін ОП є за 
посиланням (http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/56_0.pdf).

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

П. 4.2 Положення про освітні програми у Луцькому національному технічному університеті (№581 від 26.06.2020, 
http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/2020-min.pdf) регламентує порядок затвердження 
ОП, що включає її послідовний розгляд проєктною групою, випусковою кафедрою, радою факультету, навчально-
методичною радою університету та вченою радою університету.
Представники студентського самоврядування включені до рад факультетів та вченої ради Луцького НТУ і мають 
змогу ознайомлюватися та брати участь в обговоренні ОП у процесі їхнього розгляду та затвердження.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці були безпосередньо залучені до перегляду ОП через зустрічі з ними проєктної групи. Зокрема, були 
проведені зустрічі з керівником ДП "Експериментально-дослідне господарство "ЕЛІТА" Волинської ДСДС Інституту 
картоплярства НААН України, заступником директора з виробництва науково-виробничої фірми «Корунд», про що 
є відповідні засвідчені печатками записи в оновленій ОП. Позитивно оновлення ОП були оцінені також 
керівництвом фірми «Модуль», про що наявний відгук, долучений до відомостей самоаналізу. Матриця 
ініційованих стейкхолдерами змін ОП є за посиланням (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/56_0.pdf).
Окрім того, при проходженні навчальних та виробничих практик відбувається взаємодія із роботодавцями стосовно 
удосконалення та уточнення програмних цілей ОП, а також здійснюється аналіз якості підготовки студентів. На 
основі зібраної інформації здійснюється перегляд та коригування ОП.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

На основі аналізу ринку праці та щорічних зустрічей із роботодавцями та випускниками спеціальності, в тому числі і 
із інших ЗВО, здійснюється аналіз необхідних компетентностей для підготовки найбільш затребуваних фахівців 
даної спеціальності. З огляду на зібрану інформацію уточнюється ОП.
Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників 
здійснюється підрозділом щодо сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти і випускників «Центр 
ділового студента», так і гарантом освітньої програми спільно з науково-педагогічними працівниками випускової 
кафедри.
З огляду на Закон України «Про захист персональних даних» обробка даних про працевлаштування без письмової 
згоди володільця таких даних допускається лише в знеособленій формі, що дещо ускладнює процес збору та обробки 
інформації про кар’єрний шлях випускників.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

У Луцькому НТУ затверджене положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності, а також Положення 
про освітні програми, згідно яких здійснюється внутрішній моніторинг якості освітніх програм. Під час реалізації 
освітньої програми за спеціальністю 113 Прикладна математика, відділом забезпечення якості освіти, ЕГ та ГЕР 
НАЗЯВО були виявлені недоліки щодо чіткості формулювання фокусу ОП, повноти забезпечення вибору 
здобувачами освіти індивідуальних освітніх траєкторій, відповідності змісту окремих компонент ОП другому 
(магістерському) рівню вищої освіти, збалансованості дисциплін ОП в напрямі забезпечення ПРН.
З огляду на ці недоліки було застосовано процедуру модернізації ОП згідно п. 5.5.2 Положення про освітні програми 
та затверджено ОП у новій редакції. Усі вказані недоліки ОП було усунуто.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Останній перегляд ОП був обумовлений зауваженнями ЕГ та ГЕР, побажаннями роботодавців та здобувачів вищої 
освіти, а також науково-педагогічних працівників, задіяних на ОП. 
Усі зауваження ЕГ, ГЕР, роботодавців, здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників було враховано.
За результатами перегляду було чіткіше сформульовано фокус ОП, повніше забезпечено вибір здобувачами освіти 
індивідуальних освітніх траєкторій, оновлено зміст ОП щодо його відповідності другому (магістерському) рівню 
вищої освіти, збалансовано дисципліни ОП, щоб вони у повній мірі забезпечували програмні результати навчання, 
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зміщено увагу на науково-технічні дослідження.
Забезпечено більшу прозорість та публічність шляхом створення сторінки кафедри прикладної математики та 
механіки, яка дублює повну інформацію про ОП, навчальні плани, робочі навчальні програми дисциплін та 
силабуси на одному сайті (http://lutsk-ntu.com.ua/uk/kafedra-prikladnoyi-matematiki-ta-mehaniki).

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

У Луцькому НТУ розроблено Політику забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files/politika_2.pdf), Положення про відділ забезпечення якості освіти 
та неперервного навчання (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files/polozhennya_pro_viddil_121212.pdf), Положення про організацію 
освітнього процесу (http://lutsk-
ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/no582_protokol_no10_vid_25.06.2020_r.-min-szhatyy1.pdf), 
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності 
(https://drive.google.com/file/d/0B71NrqztfygzS29rVWdvVTd5dlE/view), Положення про освітні програми 
(http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/2020-min.pdf), що у своїй сукупності регулюють 
питання залучення учасників академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП.
Зокрема, Положення про освітні програми чітко регулює процедури моніторингу та оцінювання якості ОП із 
конкретизацією залучених до цього процесу учасників академічної спільноти на кожному конкретному етапі (див. п. 
4.1.5 Положення).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Контроль за плануванням, провадженням та виконанням начального навантаження здійснює навчальний відділ 
Луцького НТУ. Контроль за якістю підготовки фахівців здійснюється деканатом факультету та кафедрою, на якій 
провадиться викладання дисциплін ОП. Загальноуніверситетський контроль за забезпеченням якості освіти 
здійснюється відділом забезпечення якості навчання та неперервного навчання.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Статутом Луцького НТУ, колективним договором Луцького НТУ, положеннями про організацію освітнього процесу 
в Луцькому НТУ, про наглядову раду Луцького НТУ, про стипендіальне забезпечення тощо. Усі вони є у вільному 
доступі на сайті Луцького НТУ (http://lutsk-ntu.com.ua/uk/oficiyna-informaciya) та в рубриці Якість освіти 
(http://lutsk-ntu.com.ua/uk/yakist-osviti).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/proiekti-osvitnih-program-0

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/osvitniy-programi

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОП спрямована на підготовку фахівців за затребуваною на даний час програмою зі спеціальності 113 Прикладна 
математика, що спрямована на розвиток вмінь і навичок у перспективній галузі обчислювальних наук 
(Computational Science), а саме обчислювальної інженерії (Computational Engineering). Здобувачі вищої освіти 
отримують компетенції з наукового програмування, методів математичної фізики, програмного моделювання 
початково-крайових задач, механіки деформівного твердого тіла, механіки суцільних середовищ, моделювання 
нелінійних явищ і процесів тощо, що у своїй сукупності дають можливість вирішувати завдання проєктування, 
розрахунку, моделювання, оптимізації та синтезу складних технічних систем із використанням сучасних 
методологій та інструментальних засобів. Багато складових курсів висвітлюють власний досвід професорсько-
викладацького колективу кафедри при вирішенні наукових проблем та завдань сьогодення.
До слабких сторін ОП слід віднести відсутність фінансових можливостей запрошувати до викладання окремих курсів 
провідних вчених із-за кордону.
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Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Цьогоріч на ОП уже втретє здійснено набір студентів. Усі місця за державним замовленням зайняті, що свідчить про 
цікавість здобувачів вищої освіти до ОП, затребуваність її на ринку праці. Протягом найближчих трьох років 
планується здійснювати подальше оновлення ОП з урахуванням інтересів здобувачів вищої освіти та роботодавців 
для її зближення із ОП за спеціалізаціями з обчислювальної інженерії провідних світових закладів вищої освіти. 
Планується розширити коло роботодавців, зокрема залучити до оновлення ОП та викладання окремих дисциплін 
представників провідних науково-дослідних інститутів НАН України.
Планується створення онлайн курсів із окремих дисциплін ОП, що дасть можливість розширити інструментарій 
методів навчання, більше адаптуватися до карантинних заходів та обмежень, буде рекламою для залучення 
абітурієнтів та стане майданчиком для подальшого обговорення і покращення освітньої програми.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Савчук Петро Петрович

Дата: 15.10.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Іноземна мова для 
наукових досліджень

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова для 
наукових 

досліджень РП 2020 
(113 М).pdf

Pb58/FPH5CCE9Wy
F47eZ0K3dXDIJOA4

jDIOT11Y6lpQ=

Методологія наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Методологія 
наукових 

досліджень РП 2020 
(113 М).pdf

EgezeodVoMEXdeSn
Fc3fyZq//CtqMthRC

uJdxsH4J+Y=

Механіка 
деформівного 
твердого тіла (к)

курсова робота 
(проект)

Механіка 
деформівного 

твердого тіла 
(курсова) 2020 (113 

М).pdf

Au96Q64PEhWSlI7p
ApSRxHDoVRHTjJY

2JTVf9GyYwWE=

Механіка 
деформівного 
твердого тіла

навчальна 
дисципліна

Механіка 
деформівного 

твердого тіла РП 
2020 (113 М).pdf

vJlfXF6iMtDL7e0UU
AoAXw9a4YdiT3JsN

MeBdpZEUkE=

Нелінійні процеси та 
моделі

навчальна 
дисципліна

Нелінійні процеси 
та моделі РП 2020 

(113 М).pdf

7Q15/ZWcZc2TJNq8
UotlSnluLdaJaFMuY

mQh5J6THFU=

Переддипломна 
практика

практика Переддипломна 
практика РП 2020 

(113 М).pdf

TS/b4h3u/wjxhPVT6
D3MSwuc38k2u/ZtY

CH+jPdJ6no=

Комп'ютерний аналіз 
початково-крайових 
задач

навчальна 
дисципліна

Комп'ютерний 
аналіз початково-
крайових задач РП 

2020 (113 М).pdf

yCRLra+HWB4beas
OkzGhXnxMYZa5pU
KBoAVyNq0oH48=

Дві аудиторії (303,303а) по 15 
комп'ютерних місць (Dual-Core 
I3-4160, RAM 4Gb, HDD 500Gb), 
введені в експлуатацію 2014р, в 
ремонті не були. Програмне 
забезпечення GNU Octave v5.2 
(Free - GNU General Public License 
(GPL))

Наукове 
програмування

навчальна 
дисципліна

Наукове 
програмування РП 

2020 (113 М).pdf

dry02dHHTUC9b5nc
ep7gS0kspHdaZsJRr

V54P+zxq1A=

Дві аудиторії (303,303а) по 15 
комп'ютерних місць (Dual-Core 
I3-4160, RAM 4Gb, HDD 500Gb), 
введені в експлуатацію 2014р, в 
ремонті не були. Програмне 
забезпечення Atom v1.51 (Free and 
open source), Juno (Free and open 
source), Julia v1.5.2 (Free and open 
source)

Кваліфікаційна робота 
магістра

підсумкова 
атестація

метод_МАГ_РОБ_
МІКУЛІЧ.pdf

ZTLEXLImx2/2SgxN
HkWZJ/bjoaiQqvtmq

nB1loLM0OA=

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування



167583 Пилипюк 
Лариса 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
фінансів, 

обліку, 
лінгвістики та 

права

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004030, 
виданий 

02.07.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
009082, 
виданий 

21.10.2004

18 Іноземна мова 
для наукових 
досліджень

Наявність наукового 
ступеня кандидата 
філологічних наук. 
Публікації з іноземної 
лінгвістики. Стаж 
науково-педагогічної 
роботи понад 18 років.

25976 Швабюк 
Василь 
Іванович

Професор 
кафедри 
прикладної 
математики 
та механіки 
Луцького 
національн
ого 
технічного 
університет
у, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
архітектури, 

будівництва та 
дизайну

Диплом 
спеціаліста, 

Луцький 
національний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2016, 

спеціальність: 
7.06010101 

промислове і 
цивільне 

будівництво, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 001605, 

виданий 
17.01.2001, 

Атестат 
професора ПP 

001243, 
виданий 

26.02.2002

50 Методологія 
наукових 
досліджень

Наявність наукового 
ступеня доктора 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.02.04. Наукові 
публікації за 
напрямом побудови 
уточнених моделей 
деформівних твердих 
тіл. Керівництво 
спеціалізованою 
вченою радою Д 
32.075.01 із захисту 
кандидатських і 
докторських 
дисертацій за 
спеціальністю 
01.02.04. Стаж 
науково-педагогічної 
роботи понад 50 
років. Індекс Гірша 
згідно бази Скопус - 3 
(https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=6506121667).

64110 Пастернак 
Ярослав 
Михайлович

Завідувач 
кафедри 
прикладної 
математики 
та механіки 
Луцького 
національн
ого 
технічного 
університет
у, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
архітектури, 

будівництва та 
дизайну

Диплом 
бакалавра, 
Луцький 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
0909 Прилади, 

Диплом 
магістра, 
Луцький 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

090901 
Прилади 

точної 
механіки, 
Диплом 
магістра, 
Луцький 

національний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

123 
Комп’ютерна 

інженерія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 005058, 

виданий 
15.01.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059662, 
виданий 

12 Наукове 
програмування

Наявність наукового 
ступеня доктора 
фізико-математичних 
наук за спеціальністю 
01.02.04. Наукові 
публікації за 
напрямом 
обчислювальних 
методів механіки 
деформівного 
твердого тіла та 
механіки зв'язаних 
полів, де 
використовуються 
підходи та методи 
наукового 
програмування. 
Індекс Гірша згідно 
бази Скопус - 7 
(https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=2653892480
0). 



26.05.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042638, 
виданий 

30.07.2015

309816 Мікуліч 
Олена 
Аркадіївна

Доцент 
кафедри 
прикладної 
математики 
та механікі 
Луцького 
національн
ого 
технічного 
університет
у, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
архітектури, 

будівництва та 
дизайну

Диплом 
доктора наук 
ДД 008563, 

виданий 
23.04.2019, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

022845, 
виданий 

18.02.2010

17 Нелінійні 
процеси та 
моделі

Наявність наукового 
ступеня доктора 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.02.04. Наукові 
публікації за 
напрямом 
обчислювальних 
методів механіки 
деформівного 
твердого тіла для 
пористих тіл, 
оксетиків, середовищ 
Косера. Індекс Гірша 
згідно бази Скопус - 3 
(https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57112445700
). 

64110 Пастернак 
Ярослав 
Михайлович

Завідувач 
кафедри 
прикладної 
математики 
та механіки 
Луцького 
національн
ого 
технічного 
університет
у, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
архітектури, 

будівництва та 
дизайну

Диплом 
бакалавра, 
Луцький 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
0909 Прилади, 

Диплом 
магістра, 
Луцький 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

090901 
Прилади 

точної 
механіки, 
Диплом 
магістра, 
Луцький 

національний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

123 
Комп’ютерна 

інженерія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 005058, 

виданий 
15.01.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059662, 
виданий 

26.05.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042638, 
виданий 

30.07.2015

12 Комп'ютерний 
аналіз 
початково-
крайових задач

Наявність наукового 
ступеня доктора 
фізико-математичних 
наук за спеціальністю 
01.02.04. Наукові 
публікації за 
напрямом 
обчислювальних 
методів механіки 
деформівного 
твердого тіла та 
механіки зв'язаних 
полів, зокрема і 
методів розв'язування 
початково-крайових 
задач на основі 
застосування сучасних 
обчислювальних 
методів. Індекс Гірша 
згідно бази Скопус - 7 
(https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=2653892480
0). 

25976 Швабюк 
Василь 
Іванович

Професор 
кафедри 
прикладної 

Факультет 
архітектури, 

будівництва та 

Диплом 
спеціаліста, 

Луцький 

50 Механіка 
деформівного 
твердого тіла

Наявність наукового 
ступеня доктора 
технічних наук за 



математики 
та механіки 
Луцького 
національн
ого 
технічного 
університет
у, Основне 
місце 
роботи

дизайну національний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.06010101 
промислове і 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 001605, 

виданий 
17.01.2001, 

Атестат 
професора ПP 

001243, 
виданий 

26.02.2002

спеціальністю 
01.02.04. Наукові 
публікації за 
напрямом побудови 
уточнених моделей 
деформівних твердих 
тіл. Керівництво 
спеціалізованою 
вченою радою Д 
32.075.01 із захисту 
кандидатських і 
докторських 
дисертацій за 
спеціальністю 
01.02.04. Стаж 
науково-педагогічної 
роботи понад 50 
років. Індекс Гірша 
згідно бази Скопус - 3 
(https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=6506121667).

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН12. Уміти 
формулювати 
математичну 
постановку 
завдання, поданого 
мовою предметної 
галузі

Механіка 
деформівного 
твердого тіла

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну та курсову 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.

Нелінійні процеси та 
моделі

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну роботу, 
видача індивідуальних 
завдань

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, перевірка 
індивідуальних завдань, 
екзамен.

Наукове 
програмування

Лекції, лабораторні, 
завдання на самостійну 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

Комп'ютерний аналіз 
початково-крайових 
задач

Лекції, лабораторні, 
завдання на самостійну 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

Переддипломна 
практика

видача завдання на 
практику, консультування 
по ходу практики

перевірка та захист звіту про 
практику

Кваліфікаційна робота 
магістра

видача завдання на 
кваліфікаційну роботу 
магістра, консультування по 
ходу виконання роботи

перевірка виконання 
розділів згідно плану, захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН11. Вміти у 
доступній формі 
викладати 
результати 
власних наукових 
досліджень та 

Іноземна мова для 
наукових досліджень

практичні, завдання на 
самостійну роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, залік.



проводити наукові 
дискусії

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, залік.

Механіка 
деформівного 
твердого тіла

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну та курсову 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.

Переддипломна 
практика

видача завдання на 
практику, консультування 
по ходу практики

перевірка та захист звіту про 
практику

Кваліфікаційна робота 
магістра

видача завдання на 
кваліфікаційну роботу 
магістра, консультування по 
ходу виконання роботи

перевірка виконання 
розділів згідно плану, захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН07. Уміти 
корегувати 
математичні та 
інформаційні 
моделі залежно від 
результатів, які 
було отримано в 
ході їх реалізації.

Кваліфікаційна робота 
магістра

видача завдання на 
кваліфікаційну роботу 
магістра, консультування по 
ходу виконання роботи

перевірка виконання 
розділів згідно плану, захист 
кваліфікаційної роботи

Переддипломна 
практика

видача завдання на 
практику, консультування 
по ходу практики

перевірка та захист звіту про 
практику

Комп'ютерний аналіз 
початково-крайових 
задач

Лекції, лабораторні, 
завдання на самостійну 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

Наукове 
програмування

Лекції, лабораторні, 
завдання на самостійну 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

ПРН10. Вміти 
будувати 
позитивні 
стосунки у 
колективі, 
використовуючи 
психолого-
педагогічні знання, 
уміння та навички.

Іноземна мова для 
наукових досліджень

практичні, завдання на 
самостійну роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, залік.

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, залік.

Переддипломна 
практика

видача завдання на 
практику, консультування 
по ходу практики

перевірка та захист звіту про 
практику

Кваліфікаційна робота 
магістра

видача завдання на 
кваліфікаційну роботу 
магістра, консультування по 
ходу виконання роботи

перевірка виконання 
розділів згідно плану, захист 
кваліфікаційної роботи

Наукове 
програмування

Лекції, лабораторні, 
завдання на самостійну 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

ПРН09. Вміти 
проводити пошук 
та аналіз 
різноманітних 
джерел інформації, 
складати звіти про 
науково-дослідну 
роботу. 

Іноземна мова для 
наукових досліджень

практичні, завдання на 
самостійну роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, залік.

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, залік.

Механіка 
деформівного 
твердого тіла

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну та курсову 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.

Наукове Лекції, лабораторні, поточне та модульне 



програмування завдання на самостійну 
роботу

тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

Переддипломна 
практика

видача завдання на 
практику, консультування 
по ходу практики

перевірка та захист звіту про 
практику

Кваліфікаційна робота 
магістра

видача завдання на 
кваліфікаційну роботу 
магістра, консультування по 
ходу виконання роботи

перевірка виконання 
розділів згідно плану, захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН08. Вміти 
використовувати 
існуючі методики 
та методи 
досліджень для 
розв’язання 
наукових завдань, 
зокрема у галузі 
механіки.

Механіка 
деформівного 
твердого тіла

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну та курсову 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.

Нелінійні процеси та 
моделі

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну роботу, 
видача індивідуальних 
завдань

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, перевірка 
індивідуальних завдань, 
екзамен.

Наукове 
програмування

Лекції, лабораторні, 
завдання на самостійну 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

Комп'ютерний аналіз 
початково-крайових 
задач

Лекції, лабораторні, 
завдання на самостійну 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

Переддипломна 
практика

видача завдання на 
практику, консультування 
по ходу практики

перевірка та захист звіту про 
практику

Кваліфікаційна робота 
магістра

видача завдання на 
кваліфікаційну роботу 
магістра, консультування по 
ходу виконання роботи

перевірка виконання 
розділів згідно плану, захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН05. Уміти 
здійснювати 
системний аналіз 
взаємопов’язаних 
процесів різної 
природи та 
розробляти 
математичні та 
комп’ютерні моделі 
природних і 
механічних систем

Механіка 
деформівного 
твердого тіла

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну та курсову 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.

Наукове 
програмування

Лекції, лабораторні, 
завдання на самостійну 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

Комп'ютерний аналіз 
початково-крайових 
задач

Лекції, лабораторні, 
завдання на самостійну 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

Переддипломна 
практика

видача завдання на 
практику, консультування 
по ходу практики

перевірка та захист звіту про 
практику

Кваліфікаційна робота 
магістра

видача завдання на 
кваліфікаційну роботу 
магістра, консультування по 
ходу виконання роботи

перевірка виконання 
розділів згідно плану, захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН04. Знати 
лексичні, 
граматичні, 
стилістичні 
особливості 
державної та 
іноземної лексики, 
термінологію в 
галузі прикладної 
математики та 

Іноземна мова для 
наукових досліджень

практичні, завдання на 
самостійну роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, залік.

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, залік.



механіки і 
комп’ютерних 
наук, граматичні 
структури для 
розуміння i усного 
та письмового 
використання 
іноземних текстів 
професійного 
спрямування

Переддипломна 
практика

видача завдання на 
практику, консультування 
по ходу практики

перевірка та захист звіту про 
практику

Кваліфікаційна робота 
магістра

видача завдання на 
кваліфікаційну роботу 
магістра, консультування по 
ходу виконання роботи

перевірка виконання 
розділів згідно плану, захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН03. Знати 
аналітичні та 
числові методи 
прикладної 
математики для 
побудови  розв’язків 
різних класів задач, 
зокрема задач 
механіки.

Механіка 
деформівного 
твердого тіла

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну та курсову 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.

Нелінійні процеси та 
моделі

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну роботу, 
видача індивідуальних 
завдань

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, перевірка 
індивідуальних завдань, 
екзамен.

Комп'ютерний аналіз 
початково-крайових 
задач

Лекції, лабораторні, 
завдання на самостійну 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

Переддипломна 
практика

видача завдання на 
практику, консультування 
по ходу практики

перевірка та захист звіту про 
практику

Кваліфікаційна робота 
магістра

видача завдання на 
кваліфікаційну роботу 
магістра, консультування по 
ходу виконання роботи

перевірка виконання 
розділів згідно плану, захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН02. Знати 
моделі прикладної 
математики, що 
дають можливість 
проводити 
дослідження різних 
класів задач, 
зокрема задач 
механіки

Механіка 
деформівного 
твердого тіла

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну та курсову 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.

Нелінійні процеси та 
моделі

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну роботу, 
видача індивідуальних 
завдань

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, перевірка 
індивідуальних завдань, 
екзамен.

Комп'ютерний аналіз 
початково-крайових 
задач

Лекції, лабораторні, 
завдання на самостійну 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

Кваліфікаційна робота 
магістра

видача завдання на 
кваліфікаційну роботу 
магістра, консультування по 
ходу виконання роботи

перевірка виконання 
розділів згідно плану, захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН01. Знати 
постановки 
завдань, пов’язаних 
із застосуванням 
методів прикладної 
математики щодо 
задач  механіки, 
сформульованих на 
мові предметної 
галузі

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, залік.

Механіка 
деформівного 
твердого тіла

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну та курсову 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, курсова робота, 
екзамен.

Нелінійні процеси та 
моделі

Лекції, практичні, завдання 
на самостійну роботу, 
видача індивідуальних 
завдань

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, перевірка 
індивідуальних завдань, 
екзамен.

Комп'ютерний аналіз Лекції, лабораторні, поточне та модульне 



початково-крайових 
задач

завдання на самостійну 
роботу

тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

Кваліфікаційна робота 
магістра

видача завдання на 
кваліфікаційну роботу 
магістра, консультування по 
ходу виконання роботи

перевірка виконання 
розділів згідно плану, захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН06. Уміти 
застосовувати 
чисельні методи 
для дослідження 
математичних 
моделей складних 
механічних та 
інформаційних 
систем, систем 
підтримки 
прийняття рішень

Наукове 
програмування

Лекції, лабораторні, 
завдання на самостійну 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

Комп'ютерний аналіз 
початково-крайових 
задач

Лекції, лабораторні, 
завдання на самостійну 
роботу

поточне та модульне 
тестування та опитування, 
ректорська контрольна 
робота, екзамен

Кваліфікаційна робота 
магістра

видача завдання на 
кваліфікаційну роботу 
магістра, консультування по 
ходу виконання роботи

перевірка виконання 
розділів згідно плану, захист 
кваліфікаційної роботи

 


