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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення визначає загальні завдання, основні організаційні та 

правові засади й умови діяльності відділу моніторингу якості освіти і 

акредитації (далі – відділ). 

1.2. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, діючим 

законодавством, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про 

засади державної мовної політики”, наказами та інструктивними листами 

Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, наказами та розпорядженнями ректора Університету, 

Статутом Львівського торговельно-економічного університету (далі – ЛТЕУ, 

Університет), Правилами внутрішнього трудового розпорядку, даним 

Положенням, Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти ЛТЕУ та іншими внутрішніми 

нормативними документами. 

1.3. Відділ є структурним підрозділом Університету, створюється, 

реорганізується та ліквідується наказом ректора Університету. 

1.4. Відділ безпосередньо підпорядковується першому проректору. 

1.5. Структура та штат відділу затверджується ректором Університету. 

1.6. Керівництво роботою відділу здійснюється завідувачем відділу, який 

призначається, звільняється наказом ректора у відповідності до чинного 

законодавства. 

1.7. Розподіл обов’язків між співробітниками відділу здійснює завідувач 

відділу згідно з посадовими інструкціями. 

 

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на 

предмет: відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги 

стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення 

заявлених у програмі результатів навчання. 

Забезпечення якості вищої освіти (англ. Quality Assurancein Higher 

Education) – свідомий цілеспрямований та систематичний процес створення 
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певних умов і виділення необхідних ресурсів на інституційному 

(внутрішньому), національному і міжнародному (зовнішньому) рівнях для 

досягнення рівня якості вищої освіти й освітньої діяльності, що відповідає 

вимогам стандартів і потребам усіх зацікавлених сторін, формування 

впевненості в тому, що вимоги до якості будуть виконані. 

Заходи забезпечення якості освіти – організована дія або сукупність 

дій і засобів, що передбачає зустріч і взаємодію різних осіб і пов'язана з метою 

забезпечення якості освіти. 

Інституційна акредитація закладу вищої освіти – добровільна 

процедура оцінювання якості освітньої діяльності закладу вищої освіти, яке 

здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у 

співпраці з національними та міжнародними експертами, а також 

міжнародними інституціями, що здійснюють діяльність у сфері забезпечення 

якості вищої освіти та визнані Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти. 

Контроль якості вищої освіти – процес оцінювання якості, який 

сфокусований на вимірюванні якості вищого навчального закладу або 

освітньої програми. Включає певний набір методів, процедур, інструментів, 

що розроблені та використовуються для визначення відповідності реальної 

якості встановленим стандартам. 

Критерій (від лат. critérium - засіб для судження) – підстава для оцінки, 

визначення або класифікації чогось; мірило. 

Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи 

провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої 

освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти – постійно 

діючий колегіальний орган, уповноважений законом на реалізацію державної 

політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. 

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціаль-

ності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність 
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їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї 

програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Політика забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у 

ЗВО – це система цінностей і норм, цілей і завдань, принципів діяльності у 

сфері якості вищої освіти та сукупність засобів (інструментів) та методів її 

реалізації, сформульовані в офіційних документах закладу вищої освіти, які 

відображають стратегію та інституційне бачення розвитку. Політика і 

процедури забезпечення якості підтримують культуру якості закладу вищої 

освіти (далі – ЗВО), в якій стейкхолдери беруть на себе відповідальність за 

якість на всіх рівнях функціонування ЗВО. 

Процес забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ЗВО 

– це стійка і цілеспрямована сукупність взаємопов'язаних дій, процедур, 

заходів, ресурсів, що забезпечує відповідність якості вищої освіти та освітньої 

діяльності встановленим нормам та стандартам, узгодженим державним, 

суспільним й особистим інтересам і потребам, її підтримку та підвищення. 

Процедура забезпечення якості (від латин. procedo – проходжу, 

просуваюсь) – офіційно встановлена послідовність виконання дій щодо 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності. 

Самооцінювання ЗВО – всебічний чи сегментний систематичний аналіз 

видів і результатів діяльності ЗВО (чи його структурного підрозділу) за певний 

проміжок часу, який здійснює керівництво навчального закладу (керівник 

структурного підрозділу) за власною ініціативою і результатом якого є думка 

чи судження про рівень якості вищої освіти та освітньої діяльності ЗВО 

(структурного підрозділу), ступінь довершеності системи управління якістю, 

діагностика сильних і слабких сторін навчального закладу і надання 

рекомендацій для вдосконалення його діяльності. 

Стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до 

кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу і наукової 

установи. 

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності закладів вищої  освіти  і  наукових  установ  за  кожним 
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рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. Стандарти вищої освіти 

розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності 

відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для 

визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності 

закладів вищої освіти (наукових установ). 

Система внутрішнього забезпечення якості – сукупність 

організаційних структур, процедур, процесів та ресурсів і розподіл 

відповідальності, що забезпечують постійне поліпшення якості освітніх 

програм, освітньої діяльності навчального закладу та здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти і кваліфікації. 

Система менеджменту якості вищої освіти – це є взаємодія людей 

(співробітників, «діючих елементів») певної професійної компетенції для 

результативного впровадження системи якості вищої освіти при ефективному 

використанні базового складу елементів системи менеджменту, якими є 

функції, методи, структура і сполучні процеси (забезпечують системність дій 

менеджменту). Результативність дій системи менеджменту якості освіти 

базується на професійній компетенції співробітників структурних підрозділів 

системи забезпечення якості, їх системи комунікацій. До кожного елементу 

системи (дійових осіб) забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності пропонуються такі типи функцій: аналітико-прогностична; 

планування; організаційно-координаційна; регулятивно-консультативна; 

контрольно-діагностична, що спрямовані на здійснення різних видів діяльності 

заходів. 

Система моніторингу якості вищої освіти – інформаційно-аналітична 

система, що постійно оновлюється на основі безперервного (циклічного) 

відстеження рівня відповідності якості вищої освіти та освітньої діяльності 

ЗВО стандартам і потребам усіх зацікавлених сторін за виділеними критеріями 

і показниками й орієнтована на вироблення рекомендацій для прийняття 

управлінських рішень щодо коригування небажаних диспропорцій і 

досягнення заданих параметрів якості. 

Система якості вищої освіти – сукупність організаційної структури, 

відповідальності,  процедур,  процесів  та  ресурсів,  що  застосовуються  на  
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інституційному (внутрішньому), національному і міжнародному 

(зовнішньому) рівнях і забезпечують загальне управління якістю вищої освіти. 

Студентоцентроване навчання – це процес якісної трансформації 

навчального середовища для студентів та інших осіб, які навчаються, 

(здобувачів вищої освіти) метою якого є покращення їх автономії і здатності до 

критичного мислення на основі результативного підходу через індивідуальні 

освітні траєкторії. 

Якість вищої освіти – це відповідність результатів навчання вимогам, 

встановленим законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або 

договором про надання освітніх послуг. 

Якість освітньої діяльності – це рівень організації освітнього процесу у 

закладі вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує 

здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань. 

 

3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ 

3.1. Мета діяльності відділу моніторингу якості освіти та акредитації – 

реалізація стратегічних цілей розвитку ЛТЕУ щодо підвищення якості вищої 

освіти та освітньої діяльності, забезпечення відповідності рівня якості освітніх 

послуг вимогам стейкхолдерів. 

3.2. Функціональна структура відділу складається з: 

 підсистеми стратегічного планування; 

 підсистеми незалежної діагностики результатів навчання здобувачів 

вищої освіти та якості науково-педагогічного персоналу; 

 підсистеми академічної доброчесності; 

 підсистеми моніторингу якості провадження освітньої діяльності. 

3.3. Підсистема стратегічного планування. Несе відповідальність за 

формування стратегії, політики, процедур та практик для академічного 

забезпечення якості; впровадження стратегічних розробок, пов'язаних з якістю, 

в рамках процедур забезпечення якості, а також їхнього удосконалення 

відповідно до Стратегії ЛТЕУ, політики та процедур, пов'язаних з розробкою, 

моніторингом та періодичним переглядом освітніх програм, а також відповідно 

до супровідних цим процесам документів (шаблонів, методичних рекомендацій,  
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тощо). Здійснює підготовку рекомендацій щодо управлінських рішень з 

підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Вивчає 

міжнародний досвід функціонування систем внутрішнього забезпечення якості 

на інституційному рівні та вносить пропозиції щодо покращення діючої 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти вУніверстеті. Бере 

участь у стратегічному плануванні постійного покращення якості вищої освіти 

в Університеті. 

3.4. Підсистема незалежної діагностики результатів навчання 

здобувачів вищої освіти та якості науково-педагогічного персоналу відповідає 

за розробку і супроводження процесів оцінки результатів навчання в 

Університеті, якості роботи науково-педагогічного персоналу, також 

супровідних цим процесам документів (шаблонів, методичних рекомендацій, 

тощо). Ініціювання організації та аналіз проведеної вхідної діагностики 

здобувачів вищої освіти, вибіркового контролю якості поточних результатів 

навчання здобувачів вищої освіти (упродовж семестру, в якому вивчається 

дисципліна), так і залишкових знань здобувачів вищої освіти (відтермінований 

контроль). Участь у розробленні та впровадженні нових засобів оцінювання 

залишкових знань здобувачів вищої освіти та постійному оновленні їх фондів з 

усіх спеціальностей. Проведення моніторингу якості змісту завдань пакетів 

комплексних контрольних робіт з обов'язкових дисциплін, аналіз результатів їх 

виконання та розроблення рекомендації щодо покращення рівня якості вищої 

освіти. 

Участь у постійному вдосконаленні форм і технологій атестації 

випускників Університетів (оновленні структури підсумкової атестації), аналіз 

результатів підсумкових контролів здобувачів вищої освіти та розроблення 

рекомендації щодо покращення рівня якості вищої освіти. 

3.5. Підсистема академічної доброчесності – контроль всіх процедур 

виявлення, запобігання та дотримання принципів академічної доброчесності 

здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними та іншими працівниками. 

3.6. Підсистема моніторингу якості провадження освітньої діяльності 

включає аналіз стану якості освітньої діяльності, визначення вимог до системи 

забезпечення якості вищої освіти Університету в цілому та до її окремих 

складників; формування критеріїв оцінювання якості освітньої діяльності  
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ініціювання, організація та проведення внутрішнього моніторингу якості 

освітньої діяльності Університету, аналіз звітів про самообстеження освітніх 

програм, підготовка звітів та рекомендацій; організація опитувань (анкетувань, 

оцінювань тощо) внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів з питань якості 

організації освітнього процесу; формування єдиної бази даних щодо 

результатів моніторингу якості освітньої діяльності в Університеті. 

 

4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 

Відповідно до поставлених завдань відділ виконує такі функції: 

4.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань моніторингу 

якості освіти, ліцензування та акредитації освітніх програм. 

4.2. Здійснює моніторинг якості освіти та висвітлює його результати. 

4.3. Здійснює моніторинг системи організації освітнього процесу. 

4.4. Сприяє модернізації та гнучкості освітньої діяльності, завдяки 

зворотному зв’язку (у вигляді опитувань) з основними учасниками 

(здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними працівниками, 

роботодавцями та іншими стейкхолдерами) освітнього процесу. 

4.5. Проводить моніторингові заходи в Університеті щодо дотримання 

Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та відповідності 

чинним вимогам до акредитації освітніх програм, із залученням працівників 

інституту, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету. 

4.6. Надає методичну допомогу структурним підрозділам Університету, 

гарантам освітніх програм, відповідальним особам від інституту, факультетів і 

кафедр, які готують матеріали ліцензійної або акредитаційної справи; 

забезпечує їх необхідною нормативно-правовою загальноуніверситетською 

документацією. 

4.7. Розробляє та узгоджує з іншими структурними підрозділами 

Університету плани, програми взаємодії на предмет моніторингу, ліцензування 

та акредитації. 

4.8. Розробляє поточні та перспективні плани з питань ліцензування, 

акредитації і якості освітнього процесу. 

4.9. Періодично оновлює каталог бази нормативно-правової документації 

з питань ліцензування, акредитації та якості вищої освіти. 
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4.10. Здійснює аналіз чинних нормативних документів з питань якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

4.11.  Здійснює аналіз чинних нормативних документів щодо ліцензування 

та акредитації освітніх програм. 

4.12. Здійснює моніторинг якості навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу. 

4.13. Здійснює моніторинг навчально-методичної готовності кафедр до 

організації освітнього процесу у поточному навчальному році (семестрі). 

4.14. Здійснює моніторинг якості науково-педагогічної діяльності 

науково-педагогічних працівників. 

4.15. Здійснює контроль за якістю підготовки та оформлення ліцензійних 

та акредитаційних справ. 

4.16. Здійснює контроль за врахуванням рекомендацій та зауважень після 

акредитації. 

4.17. Здійснює опитування роботодавців про якість підготовки 

випускників Університету. 

4.18. Здійснює опитування випускників щодо якості освітньої програми. 

4.19. Проводить опитування (анкетування) науково-педагогічних 

працівників щодо якості освітньої діяльності. 

4.20. Проводить опитування (анкетування, оцінювання) здобувачів вищої 

освіти щодо якості освітньої діяльності. 

4.21. Веде номенклатуру справ, документацію відділу, готує та передає 

документацію до архіву. 

4.22.Дотримується законодавства про працю, правил внутрішнього 

трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки. 

4.23. Функції завідувача відділу моніторингу якості освіти та акредитації 

як відповідального за якість полягають у: 

- забезпеченні розробки, впровадженні та забезпеченні ефективності СВЗЯ; 

- звітуванні перед керівництвом Університету, вченою радою та Радою з 

якості про функціонування СВЗЯ та зміни в Системі для її ефективного 

функціонування. 
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5. ПРАВА СПІВРОБНИКІВ ВІДДІЛУ 

Співробітники відділу мають право: 

5.1. Вносити безпосередньому керівництву пропозиції з питань 

покращення моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації. 

5.2. Узгоджувати з ректором, першим проректором проєкти документів, 

наказів, розпоряджень, що стосуються компетенції відділу. 

5.3. За дорученням керівництва представляти Університет в органах 

влади, а також підприємствах та організаціях з питань, що відносяться до 

компетенції відділу. 

5.4. Не приймати документи оформлені неналежним чином або які 

містять недостовірну інформацію. 

5.5. Брати участь у нарадах і в обговоренні питань, що входять до 

компетенції відділу. 

5.6. Вимагати необхідну для виконання своїх завдань інформацію від 

керівників структурних підрозділів, інституту, факультетів і кафедр 

Університету. 

5.7. Повноваження завідувача відділу моніторингу якості освіти та 

акредитації як відповідального за якість передбачають: 

• звітування ректору, ректорату, вченій раді Університету про 

функціонування ВСЗЯ, про невирішені питання в сфері якості, а також надання 

пропозицій та рекомендацій щодо поліпшення СВЗЯ; 

• забезпечення підтримки реалізації Політики в сфері якості; 

• узгодження та візування документів СВЗЯ в цілому та за окремими 

напрямками діяльності; 

• забезпечення взаємодії з радою з якості Університету та іншими 

структурними підрозділами з питань, що стосуються ВСЗЯ Університету; 

• організація перевірок СВЗЯ Університету; 

• забезпечення реалізації належних коригувальних заходів, спрямованих 

на підвищення ефективності СВЗЯ ЛТЕУ; 

• організація коригування (за потреби) системи забезпечення якості 

керівництвом; 

• виявлення тенденцій у функціонуванні СВЗЯ ЛТЕУ; 
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• ініціювання моніторингу задоволеності здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічних працівників, співробітників і споживачів роботою 

Університету, та аналізу її результатів. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ 

Співробітники відділу несуть відповідальність за: 

6.1. Несвоєчасне та неякісне виконання поточних і перспективних 

планів, завдань та обов’язків, покладених на відділ. 

6.2. Недостовірність інформації, наданої керівнику, її невідповідність 

Ліцензійним умовам надання освітніх послуг вимогам законодавчої та 

нормативної бази до акредитації освітньої програми. 

6.3. Невиконання умов Колективного договору, правил внутрішнього 

трудового розпорядку та правил з охорони праці. 

6.4. Порушення вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії 

корупції”. 

6.5. Розголошення персональних даних, які було довірено або які стали 

відомі у зв’язку з виконанням обов’язків. 

6.6. Незбереження матеріально-технічної бази відділу. 

6.7. Завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації – особа, 

відповідальна за створення, підтримання в робочому стані та постійне 

покращення СВЗЯ Університету. 

6.8. Завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації як 

відповідальний за якість має право здійснювати необхідні дії для гарантування 

того, що СВЗЯ Університету функціонує згідно з усталеними стандартами. 

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВІДДІЛУ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

Напрями співпраці відділу моніторингу якості освіти та акредитації з 

іншими організаційними структурами Університету наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Напрями співпраці відділу моніторингу якості освіти та акредитації 

з іншими організаційними структурами Університету 

Назва структурного 

підрозділу, організаційної 

структури, керівної особи 

Напрями співпраці 

1 2 

Ректор 

Перший проректор 

Вчена Рада 

Рада з якості 

Науково-методична рада 

Розробка стратегії, політики, процедур та практик для 

академічного забезпечення якості 

Деканати факультетів/ 

дирекції інститутів 

Комісії факультетів 

(інституту) з якості 

Навчально-методична рада 

інституту (факультету) 

Аналіз результатів щорічного оцінювання здобувачів вищої 

освіти: вхідних, проміжних (атестації), підсумкових, 

відстрочених (ректорські контрольні роботи, комплексні 

контрольні роботи) 

Моніторинг регулярності оприлюднення результатів 

оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників на інформаційних стендах та в будь-який інший 

спосіб (на веб-сайтах факультетів, інституту, університету) 

Гаранти освітніх програм 

Робочі групи з якості 

Періодичний перегляд освітніх програм підготовки здобувачів 

вищої освіти 

Аналіз стану забезпечення необхідними навчально-мето-

дичними ресурсами для організації освітнього процесу, у тому 

числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Дослідження вимог ринку праці до професійної підготовки 

фахівців різних спеціальностей 

Навчальний відділ Розроблення та періодичний перегляд навчальних планів 

Організація та аналіз щорічного оцінювання здобувачів  

вищої освіти: підсумкових та відстрочених (ректорські 

контрольні роботи, комплексні контрольні роботи) 

Організація та участь у проведенні внутрішнього моніторингу 

якості освіти 

Науковий відділ Контроль якості науково-педагогічного персоналу шляхом 

періодичного моніторингу їх планів підвищення кваліфікації 

Відділ аспірантури Моніторинг динаміки якісного складу наукових і науково-

педагогічних працівників та захисту кваліфікаційних робіт 

Науковий відділ,  

Навчально-науковий 

інформаційний інститут 

Збір та аналіз інформації про забезпечення ефективної 

системи запобігання та виявлення плагіату у наукових 

академічних виданнях як науково-педагогічних працівників 

ЛТЕУ, так і кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти 
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1 2 
Зовнішні стейкхолдери 

Здобувачі вищої освіти 

Науково-педагогічні 

працівники 

Гаранти освітніх програм 

Робочі групи з якості 

Моніторинг результатів задоволеності внутрішніх та 

зовнішніх стейкхолдерів якістю освітньої діяльності та якістю 

вищої освіти 

Навчально-науковий 

інформаційний інститут 
Моніторинг функціонування та удосконалення складових 

інформаційної системи ЛТЕУ для ефективного управління 

освітнім процесом 

 

8. ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

8.1. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності ЛТЕУ регламентується такими документами: 

- Програмою забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти у ЛТЕУ 

на 2019-2023 роки; 

- Положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ЛТЕУ; 

- Положенням про відділ моніторингу якості освіти та акредитації ЛТЕУ; 

- Положенням про відрахування, переведення та поновлення студентів 

ЛТЕУ; 

- Положенням про дотримання принципів академічної доброчесності в 

ЛТЕУ; 

- Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, 

навчально- і науково-методичних роботах науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти у ЛТЕУ; 

- Положенням про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни ЛТЕУ;  

- Положенням про робочу програму навчальної дисципліни; 

- Положенням про силабус навчальної дисципліни ЛТЕУ; 

- Положенням про курси дисциплін з використанням технологій 

дистанційного навчання; 

- Положенням про навчання іноземних громадян у ЛТЕУ; 

- Положенням про організацію освітнього процесу ЛТЕУ; 

- Положенням про організацію і проведення практики здобувачів вищої 

освіти ЛТЕУ;  

- Положенням про оцінювання залишкових знань здобувачів вищої освіти 

(проведення ректорських контрольних робіт) у ЛТЕУ; 
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- Положенням про освітні програми ЛТЕУ; 

- Положенням про робочі групи з розроблення і супроводження освітніх 

програм у ЛТЕУ; 

- Положенням про гаранта освітньої програми у ЛТЕУ; 

- Положенням про відрахування, переведення та поновлення здобувачів 

вищої освіти у ЛТЕУ; 

- Положенням про порядок оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

ЛТЕУ; 

- Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у ЛТЕУ; 

- Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії у ЛТЕУ; 

- Положенням про порядок формування та ведення індивідуального 

навчального плану здобувача вищої освіти; 

- Положенням про редакційну політику та етичні норми для публікацій у 

наукових виданнях ЛТЕУ. 

- Положенням про підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників Університету; 

- Положенням про рейтингове оцінювання діяльності професорсько-

викладацького складу ЛТЕУ; 

- Положенням про центр міжнародної освіти та співпраці ЛТЕУ; 

- Порядком проведення та оформлення запису студентів на вибіркові 

дисципліни; 

- Стратегією інтернаціоналізації ЛТЕУ; 

- Порядком реалізації права на вищу освіту осіб з особливими освітніми 

потребами у ЛТЕУ; 

- Положенням про впровадження елементів дуальної форми здобуття вищої 

освіти  у ЛТЕУ; 

- Положенням про навчання за індивідуальним графіком у ЛТЕУ та іншими. 

8.2. Документи оприлюднено відповідно до норм про доступ до публічної 

інформації. 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Це Положення в повному обсязі набирає чинності з дати введення 

його в дію наказом ректора Університету. 

9.2. Зміни та доповнення до цього положення розглядаються і 

затверджуються вченою радою Університету та вводяться в дію наказом 

ректора. 
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