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Розроблено програмно-нормативно забезпечення

діяльності Університету:

 Статут

 Стратегія розвитку

 Програма реалізації стратегії розвитку

 Типові контракти проректорів, деканів, професорсько-

викладацького складу

 Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних

працівників, кафедр, факультетів (інститутів)



Інформаційна та 
промоційна діяльність 

Волинського національного університету

імені Лесі Українки у 2020 році



 підвищення статусу Університету, формування його позитивного іміджу як 

освітнього, наукового та культурного центру;

 сприяння посиленню представленості Університету в інформаційному просторі 

регіону зокрема й України загалом, його суспільного впливу;

 формування корпоративного стилю й оновлення айдентики;

 налагодження ефективної комунікації між Університетом й абітурієнтами, 

студентами, випускниками;

 забезпечення ефективної внутрішньої комунікації тощо.

Пріоритети інформаційної та промоційної діяльності:



«Знай більше» –

пізнавальний 

телевізійний 

проєкт наТРК

«Аверс»

Опубліковані 

промоційні

проблемні статті в 

провідних 

виданнях України 

та регіону –

«День», «Волинь», 

«Вісник і Ко»

Впроваджено низку ініціатив, які позитивно вплинули на 

промоцію закладу, його впізнаваність, розкрутку бренду:



Інформація про 

Університет 

поширювалась 

на  регіональних 

та загально-

українських

медіа ресурсах: 

«Конкурент», 

«Волинські 

новини», 

«Обозрєватель» 

«Укрінформ» 

тощо;

Впроваджено низку ініціатив, які позитивно вплинули на 

промоцію закладу, його впізнаваність, розкрутку бренду:



Матеріали на  

«Вступ.Освіта.

UA» та 

«Вступ.Інфо»;

Понад 60 

промоційних

бордів та сіті-

лайтів; 

Започатковано 

сторінку в 

Інстаграм;

Проєкт “Лесині

люди”, тощо.

Впроваджено низку ініціатив, які позитивно вплинули на 

промоцію закладу, його впізнаваність, розкрутку бренду:



Наукова діяльність 

Волинського національного університету

імені Лесі Українки у 2020 році



16 укладених договорів 

Наукові проєкти

Міжнародні грантові проєкти Держбюджетні проєкти

6 проєктів 6 науково-дослідних робіт:

4 – фундаментальні

2 – прикладні971 660,0 грн

2 545 380,0 грн

1 460 00,0 грн

Госпдоговори

5 науково-дослідних 

індивідуальних кафедральних 

робіт



Охоронні документи

Кількість одержаних патентів на корисні моделі
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Подано 11 заявок на видачу охоронних документів

Подано 16 заявок на отримання 

свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір 



Захист докторських дисертацій працівниками Університету

Динаміка захистів докторських дисертацій 

за останні 5 років

2020 року докторські дисертації 

захистили:
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 Бондарук Людмила Василівна

 Бусленко Василь Володимирович

 Галян Володимир Володимирович

 Єлісєєва Людмила Володимирівна

 Журавльова Олена Вікторівна

 Засєкін Сергій Васильович

 Крисанова Тетяна Анатоліївна

 Мушкевич Мирослава Іванівна



Наукові періодичні видання Університету

ВНУ імені Лесі Українки –

(спів)засновник

20 періодичних наукових видань

За результатами 2020 року рішенням

Атестаційної колегії 6 друкованих

періодичних видань включено до Переліку

наукових фахових видань України категорії

«Б»

(Накази МОН України 

№ 886 від 02.07.2020 р.,

№ 1188 від 24.09.2020 р., 

№ 1471 від 26.11.2020 р.).



Публікації науковців Університету
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Scopus Web of Science

У 2020 році 5 статей 

опубліковано у журналах 

першого квартилю (Q 1)



Дослідження  життя та спадщини 

Лесі Українки, видання повного 

зібрання її творів



Міжнародна та проєктна
діяльність 

Волинського національного університету

імені Лесі Українки у 2020 році



Університет має потужну партнерську базу – 50 міжнародних 
партнерських установ

Міжнародна освітня компанія БайІн

Шаньдун, Китай

 Педагогічним університетом імені Комісії 

національної освіти в м. Кракові (Республіка 

Польща)

 Університетом Миколая Коперника в

Торуні (Республіка Польща)

 Американськими Радами з міжнародної 

освіти в Україні

У 2020 році нашим партнером стала На стадії підписання – договори з:



Триває реалізація програми «Подвійний диплом»

 Гуманітарно-природничий університет 

імені Яна Длугоша в Ченстохові

(Республіка Польща)

 Поморська академія в Слупську

(Республіка Польща)

 Університет Вітовта Великого (Литовська 

Республіка)

• «Фізична реабілітація» 

• «Комп’ютерні науки»

• «Фізика»

• «Інформатика»

• «Математика»

• «Біологія»

Наші партнери за програмою: Спеціальності:

• «Біотехнологія»

• «Соціальна робота»

• «Туризм»

• «Культура і 

мистецтво»

• «Музичне 

мистецтво»



Проєктна діяльність 

 Європейські студії у СНУ імені Лесі 

Українки (Еразмус+, ЄС)

 Молодіжна школа безпеки 

соціальних медіа (Еразмус+, ЄС)

 Ініціатива академічної доброчесності 

та якості освіти (Американські Ради 

з міжнародної освіти)

Діючі міжнародні проєкти у 2020 році:

 Норвегія – Україна. Професійна 

адаптація. Інтеграція в державну 

систему, (NUPASS, МЗС Норвегії)

 Програма  MEDEVAC (Урядова 

оздоровча та гуманітарна програма 

Чеської Республіки)

 Психосоціальна підтримка медиків 

під час епідемій і пандемій (ЄС та 

Британська Рада)



Індивідуальні міжнародні гранти вчених Університету

Галина Мирончук

Лариса Засєкіна

Ірина 

Калиновська

Валентина Ущина

Проєкт «Регіональна ініціатива передового досвіду»

(Республіка Польща)

Проєкт «Моральна травма у прямих нащадків свідків 

Голодомору та Голокосту» (Канада)

Проєкт, присвячений почесній професорці Університету, 

українсько-канадській письменниці, вченій, благодійниці 

Любові Василів-Базюк (Канада)

Проєкт у межах Програми імені Фулбрайта (США)

Павло Манько
Проєкт у межах Стипендіальної програми BAYHOST (ФРН)



Програма «Гостьовий професор»

2020 року для студентів Університету лекції прочитали:

 Даніло Конть’єро – доктор Університету Західної Шотландії 

(Великобританія)

 Яцек Денель – польський письменник, перекладач, художник і 

журналіст (Республіка Польща)

 Даніель Шерік – почесний професор ВНУ імені Лесі Українки (США)

 Тоні Палмер – почесний професор ВНУ імені Лесі Українки, відомий 

британський режисер (Великобританія)

Імплементація програми 

«Гостьовий професор» 

задекларована у 

Стратегії розвитку 

Університету.

Реалізація програми 

розпочалася у 2020 

році.



Іноземні студенти в нашому Університеті
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Загальна кількість іноземних студентів 
Простежуємо позитивну 

динаміку в кількості 

іноземних студентів, яка 

цьогоріч становить 63 особи



Навчальна робота, 
вступна кампанія, 
перепідготовка та 
підвищення кваліфікації
кадрів

Волинського національного університету

імені Лесі Українки у 2020 році



Контингент студентів Університету

Навчальний рік Денна форма навчання Заочна форма навчання Усього

1.10.2019 р.

8190 / 9347*6511 / 7490* 1679 / 1857*1.11.2020 р.

6493 / 7537* 2014 / 2219* 8507 / 9756*

* – кількість студентів із врахуванням контингенту Коледжу технологій, бізнесу та права ВНУ

імені Лесі Українки



Станом на 1 жовтня 

2020 року 

Персонал Університету

Структура персоналу



Професорсько-викладацький склад Університету

Станом на                   

1 жовтня 2020 року 

професорсько-

викладацький склад 

Університету 

становить                

772 штатні одиниці

Структура науково-педагогічного персоналу (НПП)



Практична підготовка студентів

Проведено понад 330 

навчальних і 

виробничих практик. 

Університет уклав  

382 договори на 

проведення практики 

студентів, зокрема   

73 довгострокові 

договори

Серед наших партнерів для проходження практик:



Реалізація елементів дуальної освіти

 InternetDevels

 Державний історико-

культурний заповідник

в місті Луцьку

 АТ «Ощадбанк»

 КП «Волинський

обласний центр 

екстреної медичної

допомоги та медицини

катастроф» Волинської

обласної ради

 Загальноосвітні школи



2020 року дипломи отримали 3013 випускників

Перший 

(бакалаврський) 

рівень:

 1244 випускники 

денної форми 

навчання;

 553 випускники 

заочної форми 

навчання.

Випуск 2020 року першого (бакалаврського) рівня



2020 року дипломи отримали 3013 випускників

Другий 

(магістерський) 

рівень: 

 807 випускників 

денної форми 

навчання; 

 409 випускників 

заочної форми 

навчання. 

.

Випуск 2020 року другого (магістерського) рівня



Вступна кампанія-2020

 за першим (бакалаврським) рівнем на 65 спеціальностей – 69 освітніх програм;

 за другим (магістерським) рівнем на 59 спеціальностей – 69 освітніх програм;

 в Університеті вперше здійснено набір на спеціальність 222 «Медицина» на базі 

ПЗСО за ОС «Магістр».

Прийом документів відбувався за освітніми рівнями:



Найпопулярніші серед абітурієнтів освітні програми

• «Мова та література (англійська). 

Переклад» – 427 заяв; 

• «Право» – 391 заява;

• «Дошкільна освіта» – 243 заяви;

• «Середня освіта. Українська мова та 

література» – 240 заяв.

• «Державна безпека» – 170 заяв;

• «Готельно-ресторанна справа» –123 

заяви.

На 22 серпня 2020 року до приймальної комісії подано 12191 заяву від абітурієнтів 

для здобуття освітніх ступенів бакалавра і магістра

Лідери за кількістю поданих заяв на 

небюджетні конкурсні пропозиції:

Лідери за кількістю поданих заяв на 

бюджетні конкурсні пропозиції: 



Нашому Університету абітурієнти поставили такі пріоритети:

Найбільше перших пріоритетів на тих спеціальностях, що перебувають у лідерах за кількістю

поданих заяв.

Виняток – спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», яка замикає трійку лідерів за

кількістю заяв із пріоритетом № 1: зі 152 поданих заяв майже 50 % мали пріоритет № 1.

№ 1 – 1306

№ 2 – 1266

№ 3 – 1056

№ 4 – 987

№ 5 – 922



Підсумки вступної кампанії

надійшло до приймальної комісії Університету від

МОН України на денну та заочну форми навчання

за ОС «Бакалавр» й ОС «Магістр»
1675

За ОС «Бакалавр»

зараховано 

вступників

вступили на денну та заочну форми навчання за ОС

«Бакалавр» й ОС «Магістр»

За ОС «Магістр»

зараховано 

вступників

950

1273 місця державного замовлення 

1426 абітурієнтів за кошти фізичних

і юридичних осіб



Аспірантура та докторантура

 зараховано на перший курс аспірантури 58 осіб, а докторантури 

– 8 осіб.

 позитивно пройдено акредитацію освітньо-наукових програм

зі спеціальностей 011 – освітні, педагогічні науки, 032 – історія та 

археологія, 103 – науки про Землю. 

 6 аспірантів пройшли стажування, навчання, проведення

спільних наукових досліджень за кордоном. 

 2 аспіранти одержують академічні стипендії: стипендію

Президента України та стипендію імені М.С. Грушевського. 

 з 11 випускників аспірантури 8 осіб рекомендовані до захисту, 

а з 5 осіб докторантів 3 – захистили дисертації.

Дозвіл на освітню 

діяльність одержаний 

за 26 спеціальностями.

Результати діяльності за 2020 р.:

Станом на 1 жовтня

2020 року в аспірантурі

навчається 240 осіб, а 

у докторантурі

перебуває 15.



Навчально-науковий інститут неперервної освіти

Підвищення кваліфікації відбувається за 20 спеціальностями:

• 011 «Освітні, педагогічні науки»

• 012 «Дошкільна освіта»

• 013 «Початкова освіта»

• 014 «Середня освіта (Українська мова і 

література)»

• 014 «Середня освіта  (Фізична культура)»

• 014 «Середня освіта (Біологія та здоров'я 

людини)»

• 014 «Середня освіта (Географія)»

• 014 «Середня освіта (Історія)»

• 014 «Середня освіта (Математика)»

• 014 «Середня освіта (Мова і література 

(англійська)»

• 014 «Середня освіта (Природничі науки)»

• 014 «Середня освіта (Фізика)»

• 014 «Середня освіта (Хімія)»

• 016 «Спеціальна освіта»

• 017 «Фізична культура і спорт»

• 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація»

• 025 «Музичне мистецтво»

• 053 «Психологія»

• 073 «Менеджмент (Управління та 

адміністрування)»

• 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Другу вищу освіту здобувають 237 осіб, з них у 2020 році зараховано 110 осіб.



Організація медичного
інституту

Волинського національного університету

імені Лесі Українки у 2020 році



На І курсі 

спеціальності         

222 «Медицина» на 

базі загальної повної 

середньої освіти –

7 студентів:                 

4 – бюджетна форма 

навчання,                    

3 – контрактна.

На ІІ курсі на базі 

молодшого 

спеціаліста –

13 студентів 

контрактної форми 

навчання.



 анатомії людини;

 гістології та 

медичної біології; 

 клінічної медицини.

Створено три нові кафедри:



 створено новий 

навчальний план; 

 закуплено сучасні 

підручники для І–ІІ 

курсів; 

 завантажено бази 

тестових питань з 

анатомії, гістології, 

медичної біології, 

фізіології.

Організація навчального процесу:



 обласна клінічна 

лікарня; 

 обласний 

перинатальний

центр; 

 обласна 

стоматологічна 

поліклініка;

 Волинська обласна 

рада;

 діагностична 

лабораторія  

«Hemo Medika

Lutsk»; 

 Волинський 

медичний інститут.

Клінічні бази та партнери медичного інституту:



 Університет 

зареєстровано у 

Всесвітній 

федерації 

медичних шкіл. 

Інтернаціоналізація медичного інституту:



Господарська діяльність, 
експлуатація споруд й
інфраструктура

Волинського національного університету

імені Лесі Українки у 2020 році



Пріоритетні напрями економічно-господарської діяльності: 

 поліпшення умов, пов’язаних із навчанням і проживанням наших студентів;

 ліквідація аварійно-небезпечного стану будівель Університету;

 раціональне й економне використання паливно-енергетичних ресурсів;

 робота з реалізації проєкту з енергозбереження «Вища освіта. 

Енергоефективність та сталий розвиток»;

 побудова «Нового мультифункціонального спортивного комплексу на базі 

практики спортивно-оздоровчого табору “Гарт” на оз. Світязь Шацького 

району Волинської області».



Реалізовані проєкти: 

 завершено 

будівництво 

університетського 

храму Святої Софії 

– Премудрості 

Божої

 поточний ремонт 

аудиторій у 

навчальному 

корпусі № 7 по вул. 

Винниченка, 28 на 

суму 225 тис. грн

загальною площею 

135 м. кв.



 поточний ремонт 

аудиторій 

навчального 

корпусу № 6 по 

вул. Ковельській, 

15 (факультет 

культури і 

мистецтв).  

Сума заключного 

договору становить 

269 тис. грн.

Загальна площа 

ремонту –

110 м. кв.

Реалізовані проєкти: 



 поточний ремонт 

вестибюля 

навчального 

корпусу № 4 із 

облаштуванням 

сучасної зони 

відпочинку 

(факультет історії, 

політології та 

національної 

безпеки). Загальна 

сума договору –

252 тис. грн. 

Загальна площа 

виконаного 

ремонту –

200 м. кв.

Реалізовані проєкти: 



 ремонт першого 

блока гуртожитку 

№ 3 із заміною 

сантехнічного 

обладнання та 

ремонтом кімнат, 

які будуть повністю 

вмебльовані

На виконання 

ремонтних робіт 

затрачено               

1 млн 600 тис. грн

(сума договорів)

Реалізовані проєкти: 



 косметичні ремонти 

із фарбуванням і 

побілкою стель та 

стін, циклюванням 

або влаштуванням 

нової підлоги у 

корпусах (на суму 

670 тис. грн)

 у головному 

корпусі

відремонтовано

324 аудиторію

площею 33,8 м. кв.

Реалізовані проєкти: 



 зроблено пандуси в 

навчально-

лабораторному 

корпусі № 2, 

навчальних 

корпусах № 7,         

№ 5 

(спорткомплекс)

Реалізовані проєкти: 



 проведено ремонтні 

роботи для 

підтримання 

належного стану 

спортивно-

оздоровчої бази 

практик табору 

«Гарт». Частково 

замінено підлогу в 

будинках відпочинку 

«Вулик» і «Павук»

Реалізовані проєкти: 



 проведено ремонтні 

роботи для 

підтримання 

належного стану 

спортивно-

оздоровчої бази 

практик табору 

«Гарт». Частково 

замінено підлогу в 

будинках відпочинку 

«Вулик» і «Павук»

Реалізовані проєкти: 



 облаштовано дві 

нові бесідки для 

відпочинку 

студентів і 

працівників 

Університету та 

встановлено 

гойдалку

Реалізовані проєкти: 



 закупівля природного 

газу разом із послугою по 

його розподілу – 3 054 

тис. грн;

 водопостачання – 592 

тис. грн, водовідведення 

– 899,2 тис. грн;

 теплопостачання – 5 870 

тис. грн, гаряча вода –

888 тис. грн;

Закупівлі через електронну систему  

ProZorro: 

 електроенергія – 4 408,3 тис. 

грн (зокрема база практики 

спортивно-оздоровчий табір 

«Гарт» – 490,3 тис. грн);

 послуги Укртелекому – 1764 

тис. грн;

 друкарські послуги –187 тис. 

грн;

 тюнери та картриджі – 380 

тис. грн;

 спортивний інвентар – 100 

тис. грн;

 інтерактивні дошки – 120 

тис. грн; 

 канцтовари (зокрема папір) 

– 200 тис. грн;

 енергозберігальні лампи –

150 тис. грн; 

 ремонт лабораторного 

обладнання (мікроскоп) –

64 тис. грн; 

 столи та шафи в аудиторії 

– 157 тис. грн. 



Молодіжна та соціальна 
політика  

Волинського національного університету

імені Лесі Українки у 2020 році



Пріоритетні напрями діяльності у виховній роботі

Формування у 

студентства 

університетських 

цінностей, патріотизму 

та поваги до свого 

навчального закладу



 інавгураційне

відкриття нового 

навчального року

Реалізовані заходи: 



 урочисте 

відзначення 80-

річчя Університету

Реалізовані заходи: 



 Всеукраїнський 

патріотичний забіг із 

легкої атлетики у 

пам'ять про 

загиблих Героїв АТО 

«Шаную воїнів, біжу 

за Героїв України!»

Реалізовані заходи: 



 публічна лекція для 

студентів від 

генерала Андрія 

Ковальчука,     

Героя України, 

заступника 

командувача 

Десантно-

штурмових військ 

ЗСУ

 публічна лекція 

президента 

Республіки Грузія 

2004–2013 рр. 

Міхеіла Саакашвілі

Реалізовані заходи: 



 Усеукраїнські 

змагання 

Спеціальної 

Олімпіади України з 

футболу, в яких 

продемонстрували 

та удосконалили 

свої здібності 

«сонячні» діти

 Співпраця з ГО 

«Батьків дітей з

синдромом Дауна 

та іншими

порушеннями»

Реалізовані заходи: 



Позиціонування Університету в міжнародних та національних
рейтингах



Дякую за увагу!


