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2020 рік був визначальним у діяльності Університету; передусім варто 

відзначити, що Лесиному вишу повернуто попередню назву. Згідно з 

відомостями Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 15 

жовтня 2020 року підтверджено реєстраційну дію, що закріплює повернення 

закладу вищої освіти назви «Волинський національний університет імені Лесі 

Українки». Рішення про перейменування Університету було підтримано на 

факультетах та на конференції трудового колективу. Відповідно було 

розроблено та оновлено програмно-нормативне забезпечення діяльності 

Університету: статут, стратегію розвитку, програму реалізації стратегії 

розвитку, Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних 

працівників, кафедр, факультетів (інститутів). 

Як наслідок, запроваджено формування промоційної політики 

Університету, яка протягом звітного періоду була спрямована на поширення 

ініціатив та координацію зусиль щодо підвищення статусу Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, формування його позитивного 

іміджу як освітнього, наукового й культурного центру; сприяння посиленню 

представленості Університету в інформаційному просторі регіону зокрема та 

України загалом, його суспільного впливу; формування корпоративного стилю 

та оновлення айдентики; налагодження ефективної комунікації між 

Університетом та абітурієнтами, студентами, випускниками; забезпечення 

ефективної внутрішньої комунікації.  

Протягом звітного періоду було підготовлено низку публікацій про 

кращих студентів та випускників Університету. Створено офіційну сторінку 

Університету в мережі «Інстаграм». За цей час на сторінку підписано близько 

2000 користувачів. Мета – охоплення аудиторії потенційних вступників, 

покращення комунікації з ними та студентами Університету. Реалізовано 

проєкт «Лесині поради»: 80 випусків. Для промоції магістратури Університету 



записано близько 20 агітаційних роликів із кращими магістрантами. 

Опубліковано низку інтерв’ю з керівництвом, викладачами та працівниками 

Університету. Започатковано серію відео матеріалів «Новини Лесиного вишу»: 

за цей час підготовлено 10 підсумкових випусків.  

2020 року було впроваджено низку важливих комунікаційних ініціатив, які 

позитивно вплинули на промоцію закладу та популяризацію його бренду. 

Упізнаваність осередку множилася, зокрема, й через пізнавальний телевізійний 

проєкт «Знай більше», реалізований ТРК «Аверс» та Університетом Лесі 

Українки. Упродовж року з викладачами було записано понад 40 передач, 

орієнтованих на потенційних абітурієнтів; спікери розкривали зміст мікротем, 

здатних викликати суспільний інтерес, пояснюючи складні моменти, 

переконуючи аудиторію у важливості певних відкриттів, поглядів, рішень, 

допомагаючи розвинути важливі навички й сформувати світогляд.  

Упродовж звітного періоду Університет активно розсилав анонси та 

релізи, покликані активізувати відвідуваність журналістами заходів, 

організованих Університетом. Між Університетом та ЗМІ відбувався активний 

обмін інформацією. Це стосується абсолютно всіх регіональних редакцій, 

установлено контакт із медійниками Львівщини, Рівненщини, Тернопільщини. 

Інформацію про Університет надсилали для поширення на загальноукраїнські 

ресурси на кшталт «УНІАН», «Обозреватель», «Укрінформ» тощо. 

Основний акцент промоційної політики – вербалізувати конкурентні 

переваги Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Відбувалося поглиблення взаємодії з абітурієнтами, батьками. З цією метою 

були опубліковані промоційні проблемні статті у провідних виданнях 

волинського регіону: «Волинь», «Вісник і Ко». Ефективною стратегією 

промоційного впливу на потенційних вступників стало розміщення рекламних 

матеріалів про Університет на ресурсах «Вступ.Освіта.UA» та «Вступ.Інфо», 

що охоплювали Волинську, Рівненську, Львівську та Хмельницьку області. 

Промоційний аудіо ролик про Університет активно представлений в ефірі 

радіостанцій «Хіт FM», «Люкс FM», «Максимум», «Авто-радіо», територіально 

покриваючи Рівне, Луцьк, Ковель, Нововолинськ та інші населені пункти 



Волинської і Рівненської областей. 

Важливим сегментом промоційної кампанії стала трансляція меседжу, що 

Університет надає якісні освітні послуги. З цією метою було задіяно 

можливості зовнішньої реклами, що територіально охоплювала міста Луцьк, 

Нововолинськ, Ковель, інші регіони Волинської області. Розміщено понад 

60 промоційних бордів, а також сіті-лайтів.  

Оскільки Університет Лесі Українки вперше проводив набір студентів на 

спеціальність «Медицина», було відзнято відео ролик «#Секретні_лабораторії», 

який активно поширювали в соціальних мережах «Фейсбук», «Інстаграм», 

траслювали в ефірі ТРК «Аверс» та «12 каналу». 

Серед першочергових завдань промоційної роботи Університету – 

посилення впізнаваності бренду «Волинський національний університет імені 

Лесі Українки»; розроблено та затверджено новий логотип та символіку 

Університету. Ще одним аспектом промоційної взаємодії стали розвиток та 

координація діяльності, спрямованої на створення інформаційних, рекламних, 

журналістських матеріалів, приурочених до 80-ліття Університету. Інформацію 

про здобутки Університету поширювали системно та злагоджено на різних 

платформах і за допомогою найсучасніших інструментів.  

З метою провадження ефективної науково-дослідної роботи в Університеті 

успішно функціонують 17 науково-дослідних лабораторій, 9 центрів та 2 

науково-дослідні інститути. Зокрема, 2020 року було відкрито 2 науково-

дослідні і 1 навчально-наукову лабораторію та 4 нових центри. 

Звітного року успішно виконували 6 держбюджетних науково-дослідних 

робіт (4 фундаментальні та 2 прикладні) на загальну суму 2545,380 тис. грн. На 

замовлення українських підприємств і організацій 2020 року в Університеті 

виконували 16 науково-дослідних робіт на основі господарських договорів, 11 

із яких – роботи наукового напряму «Лісове та садово-паркове господарство», 2 

– «Математичні науки та природничі науки», 1 – «Суспільні науки». Загальний 

обсяг фінансування цих науково-дослідних робіт склав 146000 грн. В 

Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації 2020 року 

було зареєстровано 5 науково-дослідних індивідуальних кафедральних робіт. 



Позитивна тенденція спостерігається щодо подання заявок на отримання 

охоронних документів.  Університетом було підготовлено11 заявок на патенти 

та корисні моделі і 16 заявок на отримання свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір. 

Маємо висхідну динаміку захисту науково-педагогічними працівниками 

Університету докторських дисертацій. Так, звітного року дисертації на 

здобуття ступеня доктора наук захистили 8 науковців.  

Важливим моментом 2020 року стало включення шести наукових журналів 

до переліку фахових видань, яким присвоєно категорію «Б». 

Спостерігається зростання кількісних та якісних показників публікаційної 

активності науково-педагогічних працівників у журналах, що індексуються в 

наукометричних базах даних Scopus та Web of  Science. Зокрема, науковцями 

Університету було опубліковано 83 наукові статті в журналах, що входять до 

Scopus, та 75 – до Web of  Science. Серед загального числа статтей 5 

опубліковано в наукових журналах, що віднесено до першого квартилю.  

Протягом звітного періоду активно проводили роботу з розвитку 

внутрішньої системи забезпечення академічної доброчесності та якості освіти: 

1. Розроблено та затверджено Кодекс академічної доброчесності 

Волинського національного університету імені Лесі Українки, який  

встановлює загальні засади, цінності, принципи, настанови та правила етичної 

поведінки осіб, які працюють і навчаються в Університеті, а також має за мету 

формування академічних цінностей та високої академічної культури; 

утвердження моральних цінностей, соціальної активності та відповідальності в 

кожного члена університетської спільноти; підвищення позитивного іміджу та 

ділової репутації Університету в національному та міжнародному освітніх 

просторах. 

2. Розроблено та затверджено Положення про Комітет з етики наукових 

досліджень Волинського національного університету імені Лесі Українки для 

імплементації та контролю дотримання етичних принципів і норм проведення 

наукових досліджень. Мета комітету – впровадження політики та контроль за 

дотриманням принципів академічної доброчесності, а також захист прав 



досліджуваних і забезпечення виконання принципів біоетики в дослідженнях із 

залученням людини, біологічного матеріалу чи лабораторних тварин. 

3.  Отримано перемогу серед 153 закладів вищої освіти України у проєкті 

«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» – Academic IQ, який 

адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти та здійснюється 

за підтримки Міністерства освіти і науки України та Посольства США в 

Україні задля розвитку внутрішньої системи забезпечення академічної 

доброчесності та якості освіти. 

Нині Університет має потужну партнерську базу, яка налічує 50 

міжнародних установ. 2020 року нашим партнером стала міжнародна освітня 

компанія «БайІн Шаньдун» (Китай). Зараз 14 здобувачів із КНР зараховано на 

сертифікатні курси з вивчення української мови за індивідуальною освітньою 

траєкторією та спеціально розробленими навчально-дидактичними 

матеріалами. 

На стадії підписання договори з: 

˗ Педагогічним університетом імені Комісії національної освіти в Кракові 

(Республіка Польща) щодо наукової та дидактичної співпраці; 

˗ Університетом Миколая Коперника в Торуні (Республіка Польща) щодо 

співробітництва в галузі академічної освіти та наукових досліджень; 

˗ Американськими Радами з міжнародної освіти в Україні. 

Університет продовжує реалізацію програми «Подвійний диплом» із 

такими партнерськими ЗВО, як Гуманітарно-природничий університет імені 

Яна Длугоша в Ченстохові, Поморська академія в Слупську, Університет 

Вітовта Великого в місті Каунас. Студенти навчаються за такими 

спеціальностями: «Фізична реабілітація», «Комп’ютерні науки», «Фізика», 

«Інформатика», «Математика», «Біологія», «Біотехнологія», «Соціальна 

робота», «Туризм», «Культура і мистецтво» і «Музичне мистецтво». 

У контексті проєктної роботи, варто відзначити, що наш Університет 

спільно з громадською організацією «Центр громадської освіти» за підтримки 

Міжнародного фонду соціальної адаптації розпочав реалізацію чергового етапу 

проєкту «Норвегія-Україна», що передбачає професійну перепідготовку та 



соціальну адаптацію військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в 

Україні. Проєкт фінансує Міністерство закордонних справ Норвегії.  

В Університеті імплементуються проєкти програми Еразмус+: «Студії ЄС 

у Волинському національному університеті імені Лесі Українки» та 

«Молодіжна школа безпеки соціальних медіа». Триває співпраця з-понад 10 

закордонними партерами в межах проєктів академічної мобільності Еразмус+. 

Продовжується співпраця в рамках програми  MEDEVAC – урядової 

оздоровчої та гуманітарної програми Чеської Республіки. Проєкт 

реалізовується за підтримки Міністерства внутрішніх справ, Міністерства 

закордонних справ, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства оборони 

Чехії.  

Університет у співпраці з Волинським медичним інститутом за підтримки 

Луцької міської ради в межах проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці 

для соціальної згуртованості (SC3)», що співфінансується Європейським 

Союзом та Британською Радою в Україні, реалізував проєкт «Психосоціальна 

підтримка медиків під час епідемій і пандемій». 

Упроваджено індивідуальні міжнародні гранти, які реалізовували вчені 

Університету за підтримки США, Канади та Польщі. 

2020 року в межах реалізації програми «Гостьовий професор» було 

запрошено вчених із Великобританії, США та Польщі для читання лекцій 

(Даніло Конть’єро, Яцек Денель, Даніель Шерік, Тоні Палмер). 

Університет оновив освітню пропозицію для іноземних студентів. Маємо 

позитивну динаміку в кількості іноземних студентів (цього року – 63 особи). 

Якщо аналізувати дані стосовно підготовчого відділення, спостерігаємо, 

що після перерви в наборі іноземних слухачів на підготовче відділення 2020 

року було сформовано нову академічну групу з 14 осіб. 

Аналізуючи дані навчальної діяльності, слід зауважити, що контингент 

студентів Університету станом на 1 листопада 2020 р. становив 8190 осіб (9347 

із Коледжем технологій, бізнесу та права), зокрема: 



–   на денній форми навчання – 6511 студентів  (7490 із Коледжем 

технологій, бізнесу та права), а саме: бакалаврів – 4973, магістрів – 1503, із них 

іноземних студентів – 35); 

–  на заочній формі навчання – 1679 студентів (1857 із Коледжем 

технологій, бізнесу та права), а саме: бакалаврів – 1035, магістрів – 641, із них 

іноземних студентів – 3). 

Станом на 1 жовтня 2020 р. професорсько-викладацький склад 

Університету становить 772 штатні одиниці, зокрема: 

– докторів наук – 100;  

– професорів – 90;  

– кандидатів наук (докторів філософії) – 575;  

– доцентів – 442. 

Протягом 2020 року науково-методичною радою Університету було 

розглянуто і схвалено 290 позицій навчально-методичних видань; 21 позиція 

електронних освітніх ресурсів; 33 видання, які отримали гриф 

«Рекомендовано». 

В організації освітнього процесу вагому частку займає практична 

підготовка студентів. Протягом 2020 року на усіх факультетах (інститутах) було 

проведено понад 330 навчальних та виробничих практик, а Університетом 

укладено 382 договори на проведення практики студентів, у тому числі 73 – 

довгострокові договори. Базами практик є Управління освіти Луцької міської 

ради, Волинська обласна державна адміністрація, Луцька міська рада, Луцька 

районна державна адміністрація, СП ТОВ «Модерн Експо», ДП «АСЗ № 1» 

АТАК «Богдан Моторс», ДП Луцький ремонтний завод «Мотор», Волинська 

обласна клінічна лікарня,  ПАТ «СКФ Україна», Державна реабілітаційна 

установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Пролісок"», 

ПАТ «Державний ощадний банк України».   

За звітний період дипломи отримали 3013 випускників Університету: на 

першому (бакалаврському) рівні – 1244 випускники денної форми навчання та 

553 випускники заочної форми навчання; другому (магістерському) рівні – 807 

випускників денної форми навчання та 409 випускників заочної форми 



навчання.  

2020 року прийом абітурієнтів відбувався за освітніми рівнями: за першим 

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

(магістерським) рівнем на 59 спеціальностей – 69 освітніх програм. Вперше 

здійснено набір на базі повної загальної середньої освіти на освітній рівень 

«Магістр» зі спеціальності 222 «Медицина». 

Станом на 22 серпня 2020 року до приймальної комісії було подано 12191 

заяву від абітурієнтів для здобуття освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр». 

Статистика засвідчує, що кількість охочих вступити до Волинського 

національного університету цього року зросла на 1000 осіб порівняно з 

попереднім роком (в основному за рахунок денної форми навчання). 

Найпопулярнішою серед абітурієнтів виявилася освітня програма «Мова та 

література (англійська). Переклад», куди було подано 427 заяв. Незмінно 

велика кількість абітурієнтів надали перевагу спеціальності «Право» – 391 

заява; 243 та 240 заяв відповідно було подано на спеціальності «Дошкільна 

освіта» та «Середня освіта. Українська мова та література». Спеціальності 

«Державна безпека» та «Готельно-ресторанна справа» – лідери за кількістю 

поданих заяв на небюджетні конкурсні пропозиції (відповідно 170 та 123 

заяви). 

Важливий показник вибору абітурієнтом пріоритету. 2020 року нашому 

Університету пріоритет № 1 поставили 1306 вступників, пріоритет № 2 – 1266, 

№ 3 – 1056, № 4 – 987, № 5 – 922. Як правило, найбільше перших пріоритетів на 

тих спеціальностях, що перебувають у лідерах за кількістю поданих заяв. 

Виняток становить 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. 

До приймальної комісії Університету на освітні рівні «Бакалавр» та 

«Магістр» цього року від Міністерства освіти і науки України надійшло 1273 

місця державного замовлення на денну та заочну форми навчання. За кошти 

фізичних та юридичних осіб за всіма освітніми ступенями станом на 15 вересня 

було зараховано 1426 осіб, із них 1120 навчаються на денній формі, 306 – на 



заочній формі. На перший курс за ОС «Бакалавр» зараховано 1675 студентів, із 

них 1513 – на денну форму навчання, 162 – на заочну форму навчання. 

Протягом звітного періоду в структурі Університету сформовано 

навчально-науковий інститут неперервної освіти (ННІНО), до складу якого 

увійшли: 

˗ центр перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів; 

˗ підготовче відділення; 

˗ відділ аспірантури, докторантури. 

Прагнучи сприяти професійному розвитку педагогічних та науково-

педагогічних працівників, центр перепідготовки і підвищення кваліфікації 

кадрів проводить навчання за програмами підвищення кваліфікації для 

педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої 

освіти.  Форма навчання – очно-заочна. Проведено курси для понад 40 груп 

слухачів  за участі більше як 1000 осіб. Підвищення кваліфікації відбувається за 

20 спеціальностями. У ННІНО другу вищу освіту здобували 235 осіб, з них  

2020 року зараховано 109 осіб.  

За звітний період інститут неперервної освіти: 

˗ розробив документацію та розпочав роботу на сертифікатних курсах із 

вивчення української мови як іноземної для іноземців та осіб без громадянства; 

˗ проводив підготовку вступників до зовнішнього незалежного 

оцінювання з таких дисциплін: українська мова, українська література, історія 

України, математика, біологія, англійська мова. Випускникам підготовчого 

відділення під час вступу до Волинського національного університету імені 

Лесі Українки на спеціальності, яким надається особлива підтримка, 

нараховано додаткові бали. Зараховано 19 слухачів на різні освітні програми; 

˗ підготував навчально-методичну документацію про набір на підготовчі 

курси з поглибленого вивчення іноземної мови (із зазначенням мови); з 

підготовки до фахового вступного випробування для вступників на базі 

освітнього ступеня молодший спеціаліст; до єдиного фахового випробування 

(ЄФВВ) з права та загальних навчальних правничих компетентностей; єдиного 



вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ); з підготовки до творчих та 

комплексних іспитів;  

˗ уклав угоду про співпрацю з Волинською обласною Малою академією 

наук (МАН) у рамках заочно-дистанційної роботи, до якої долучається 

підготовче відділення та науково-педагогічні працівники Університету, які 

проводять заняття на відділеннях заочної школи. Учні заочної школи МАН 

мають змогу зарахувати своє навчання з базового предмета як навчання на 

підготовчих курсах. Навчання проводиться за програмою підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання;  

˗ створив Центр з вивчення української мови для громадян КНР. У рамках 

угоди з Міжнародною освітньою компанією «БайІн Шадун» (Китай). 

Станом на 1 жовтня 2020 року в аспірантурі навчаються 240, а у 

докторантурі перебувають 15 осіб. Дозвіл на освітню діяльність одержаний за 

26 спеціальностями. Основні результати діяльності відділу аспірантури та 

докторантури: 

˗ зараховано на перший курс аспірантури 58 осіб, а докторантури – 8 осіб;  

˗ успішно пройдено акредитацію освітньо-наукових програм зі 

спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 032 «Історія та археологія», 

103 «Науки про Землю»; 

˗ 6 аспірантів пройшли стажування, навчання, спільні наукові 

дослідження за кордоном;  

˗ 2 аспіранти одержують академічні стипендії Президента України та 

імені М.С. Грушевського; 

˗ 1 аспірант реалізує індивідуальний міжнародний грант за підтримки 

німецької стипендіальної програми BAYHOST; 

˗ з 11 випускників аспірантури 8 осіб рекомендовано до захисту, а з 5 

докторантів 3 захистили дисертації.  

Цьогоріч ми вперше провели вступну компанію та зарахували на 1 курс за 

спеціальністю 222 «Медицина» на базі загальної повної середньої освіти 7 

студентів: 4 на бюджетну форму навчання, 3 – на контрактну. На 2 курс на базі 



молодшого спеціаліста зараховано 13 студентів (на контрактну форму 

навчання). 

Відкрито три нові кафедри: анатомії людини; гістології та медичної 

біології; клінічної медицини. Створено новий навчальний план, який 

передбачає відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 25 % вибіркових 

дисциплін. Визначені і закуплені сучасні підручники для 1-2 курсів. Центр 

інноваційних технологій та комп’ютерного тестування Університету здатен 

готувати студентів до ліцензійного іспиту КРОК 1. Завантажені бази тестових 

питань із таких дисциплін: анатомія, гістологія, медична біологія, фізіологія. 

Завершується підготовка баз з біохімії, фармації.  

Оновлено і переукладено угоди в тристоронньому форматі між 

Університетом, обласною клінічною лікарнею, обласним перинатальним 

центром, обласною стоматологічною поліклінікою та обласною радою про 

співпрацю. Зазначені медичні заклади визначені як клінічні бази Університету. 

Укладено Угоду з діагностичною лабораторією «Гемомедика» (Луцьк) та 

Волинським медичним інститутом. 

Задля залучення до навчання іноземних студентів у медичному інституті 

Університет було зареєстровано у переліку Всесвітньої федерації медичних 

шкіл. Пакет документів для визнання дипломів, виданих Університетом, 

медичною радою Індії (MCI) надіслано до Посольства Індії.  

Розвивається науковий напрям із медицини. Передбачувані галузі – 

нейронауки: нейроанатомія, нейрофізіологія, нейроморфологія, нейрохірургія, 

психологія, психіатрія.  

2020 року важливими напрямками економічно-господарської діяльності 

стали поліпшення умов, пов’язаних із навчанням та проживанням студентів, 

ліквідація аварійно-небезпечного стану будівель Університету, раціональне й 

економне використання паливно-енергетичних ресурсів. Продовжено роботу з 

реалізації проєкту енергозбереження «Вища освіта. Енергоефективність та 

сталий розвиток». Тривають роботи щодо побудови нового 

мультифункціонального спортивного комплексу на базі практики спортивно-

оздоровчого табору «Гарт» на оз. Світязь Шацького району Волинської області. 



Зараз виготовлено проєктну документацію ПП «ТАМ ПРОЕКТ-СЕРВІС»; 

експертний звіт щодо розгляду цієї проєктної документації видано ТзОВ 

«Перша приватна експертиза».  

Цього року було завершено будівництво університетського Храму Святої 

Софії – Премудрості Божої та проведено його освячення. 

Для забезпечення навчального процесу, надійної експлуатації споруд 

Університет постійно проводить капітальні та поточні ремонти будівель, 

аудиторій, лабораторій, гуртожитків, зокрема:  

- проведено поточний ремонт аудиторій у навчальному корпусі №7, що 

розташований по вулиці Винниченка 28, на суму 225 тисяч гривень (загальна 

площа – 135 м кв). 

- проведено поточний ремонт аудиторій навчального корпусу №6 за 

адресю: вул. Ковельська, 15. Сума договору – 269 тисяч гривень. Загальна 

площа ремонту –110 м кв. Ці аудиторії  також умебльовано та забезпечено 

новою комп’ютерною технікою, інтерактивними дошками, мольбертами;  

- проведено поточний ремонт вестибюлю навчального корпусу №4, де 

облаштовано сучасну зону відпочинку. Загальна сума договору – 252 тис. грн. 

Загальна площа виконаного ремонту – 200 м кв. 

Одне з завдань, що виконує господарська частина, це ремонт першого 

блоку гуртожитку № 3 із заміною сантехнічного обладнання, ремонтом кімнат, 

які буде вмебльовано повністю.  

Також проведено косметичні ремонти із фарбуванням і побілкою стель та 

стін, з циклюванням або влаштуванням нової підлоги в наступних корпусах 

Університету (на суму 670 тис. грн). У головному корпусі (пр. Волі, 13) 

відремонтовано 324 аудиторію площею 33,8 м кв., приміщення архіву – 

62 м кв., аудиторію 316 площею 30,5 м кв. 

Відповідно до будівельних норм щодо доступності навчального закладу 

для маломобільних груп населення, у тому числі для людей з інвалідністю було 

зроблено пандуси в навчально-лабораторному корпусі № 2 (вул. Потапова, 9), в 

навчальному корпусі №7 (вул. Винниченка, 28), в навчальному корпусі №5 

(спорткомплекс). 



Проведено ремонтні роботи для підтримання належного стану спортивно-

оздоровчої бази практик табору «Гарт». Частково було замінено підлогу в 

будинках відпочинку «Вулик» та «Павук». На території бази облаштовано дві 

нові бесідки для відпочинку студентів та працівників Університету, 

встановлено гойдалку.  

Усі закупівлі Університет проводить через електронну систему ProZorro, 

що дає змогу  заощаджувати кошти.  Орієнтовний перелік товару та послуг, на 

які були затрачені кошти Університету: закупівля природного газу разом з 

послугою з розподілу газу; водопостачання; водовідведення; електроенергія; 

теплопостачання; гаряча вода; послуги Укртелекому; друкарські послуги (друк 

дипломів, бланків); фотокопіювальне та поліграфічне обладнання (матеріали до 

офісної техніки, включаючи тонери та картриджі). Закуплено інтерактивні 

дошки, канцтовари; проведено ремонт лабораторного обладнання (ремонт 

мікроскопа). Придбано енергозберігаючі лампи; спортивний інвентар; столи та 

шафи в аудиторії. 

Виховний процес в Університеті, будучи невід’ємною частиною 

професійного та особистісного становлення майбутніх спеціалістів, 

проводиться з метою формування у студентів активної громадянської позиції, 

збереження й примноження моральних, культурних, наукових цінностей, 

традицій Університету. 

Пріоритет у виховної роботи 2020 року – формування у студентства 

загальноуніверситських цінностей, патріотизму та поваги до свого навчального 

закладу, що забезпечувалося через низку заходів, зокрема: інавгураційне 

відкриття нового навчального року, посвяту в першокурсники, урочисте 

відзначення 80-річчя Університету, декаду вшанування патронеси Університету 

Лесі Українки. 

Викладачі та студенти Університету взяли участь у Всеукраїнському 

патріотичному забігу з легкої атлетики в пам'ять про загиблих Героїв АТО 

«Шаную воїнів, біжу за Героїв України!».  

Один із пріоритетів молодіжної політики в Україні – національно-

патріотичне виховання молоді. Для студентства було організовано низку 



заходів, які покликані формувати в студентської молоді високу духовність, 

почуття громадської відповідальності і патріотизму. Цьому були присвячені 

лекції видатних людей сучасності; перед студентами виступив генерал Андрій 

Ковальчук, Герой України, заступник командувача Десантно-штурмових військ 

Збройних Сил України, удостоєний багатьох почесних орденів та нагород.  

Особливо приємно те, що цей бойовий офіцер, учасник місій ООН та бойових 

дій на сході України, народився на Волині. Важливою була зустріч із 

президентом Республіки Грузія 2004-2013 рр., ексголови Одеської обласної 

державної адміністрації Міхеілом Саакашвілі. Тема розмови – «Реформи 

України: стан і перспективи». 

Представники нашого Університету взяли участь у вшануванні 77-ї річниці 

бою УПА проти німецьких окупантів у Новому Загорові Локачинського району 

Волинської області. 

Протягом звітного періоду студентський актив брав участь у 

Всеукраїнських змаганнях Спеціальної Олімпіади України з футболу, де 

продемонстрували і удосконалили свої здібності «сонячні» діти.  

Одним із важливих напрямів діяльності була профорієнтаційна робота. 

Упродовж звітного року проведені численні заходи, у яких брали участь 

викладачі та студенти. Для зацікавлених було організовано і проведено низку 

профорієнтаційних тренінгів із метою покращення працевлаштування студентів 

на всіх факультетах та інститутах.  

Як результат діяльності Університет найкращий в Україні за темпами 

розвитку. За рік у рейтингу «Топ-200 Україна» наш заклад вищої освіти 

піднявся на 17 позицій. Згідно зі світовим рейтингом «Webometrics» покращив 

свої позиції на 92 пункти й піднявся зі 124 на 34 місце; у консолідованому 

рейтингу – з 37 на 32 місце. Це великий прогрес, адже кожен із цих рейтингів 

має надскладну методику розрахунку, на яку впливають лише якісні індикатори 

та показники навчальної, наукової та міжнародної діяльності професорсько-

викладацького й адміністративного складу, студентства. 


