


МІСІЯ 

Волинський національний університет імені Лесі Українки – класичний 

університет, що створює, зберігає та поширює знання в природничій, 

суспільній, гуманітарній і технічній наукових сферах. 

Університет – це спільнота, яка формує високоосвічену, національно 

свідому, чесну, небайдужу, творчу особистість, здатну незалежно мислити і 

відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку 

відкритого і демократичного суспільства. 
 

ВІЗІЯ 

I. Університет, ідентичність якого безпосередньо пов’язана з Волинню, 

Україною й академічним середовищем Європи. 
 

II. Університет з високою корпоративною культурою: відсутність 

корупції; творчий підхід в управлінні, основні характеристики якого – 

відповідальність, ефективність, прозорість, колегіальність. 

 

III. Університет – фінансово стабільний зі зростанням частки 

небюджетного фінансування. 

 

IV. Сучасний університет зі статусом національного, конкурентноздатний 

на міжнародному рівні в межах свого профілю, з науковими школами, статусом 

лідера в онлайн-навчанні та використанні інформаційних технологій у 

навчальному процесі. 

 

V.  Університет   з   широким   академічним   меню   та   актуальними, 

унікальними, інноваційними дослідницькими і професійними, 

фундаментальними і прикладними навчальними програмами. 

 

VI. Університет, в якому навчальний процес зорієнтовано на якість 

освіти; навчальні програми побудовані на принципах “case study” і мають 

обов’язкове фундаментальне академічне ядро, передбачають вивчення 

англійської мови (на рівні B2) і виховання лідерів. 

 

VII. Університет, у якому професор – це особистість, першокласний 

експерт міжнародного рівня у своїй галузі, здатний організувати власну 

наукову школу, забезпечувати гранти, наукові проекти, бути авторитетом для 

широкої громадськості, брати активну участь у наукових спільнотах Волині, 

України, Європи і світу. 

 

VIII. Університет, який має найкращих студентів та знаходить найбільш 

кваліфікованих викладачів і працівників для відповідних посад із гідною 

оплатою праці. 

 

IX. Університет, який тісно співпрацює з роботодавцями для формування 



 

в студентів навичок, необхідних на ринку праці в різних сферах суспільно-

політичного та економічного життя. 

 

X. Університет із сучасним університетським містечком, яке забезпечує 

потреби студентів у навчальних ресурсах. 

 

ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 Академічна доброчесність;

 Повага верховенства права;

 Соціальна відповідальність;

 Демократичне врядування;

 Принцип самоконтролю;

 Конкурентоспроможність;

 Інтернаціоналізація.
 

ЦІННОСТІ 

Університетська спільнота 

Університет – це спільнота вчених, викладачів, студентів, співробітників, 

випускників і друзів, людей різних культур і різного походження, які 

поважають, зберігають і розвивають волинські освітні традиції. 
 

Особистість 

Ми прагнемо, щоб кожен учасник нашої спільноти був вільною, 

освіченою, відповідальною, творчою особистістю. Ми визнаємо толерантність 

невід’ємною рисою сучасної людини, яка, дотримуючись своїх принципів. 
 

Гуманізм 

Університет, сповідуючи принципи гуманізму, оберігає людину і 

людяність, боронить людську гідність, права і свободи. Ми вирізняємось 

особливо доброзичливою атмосферою в стосунках між викладачами, 

студентами, співробітниками. 
 

Креативність 

Університет плекає умови для розвитку і заохочує створювати, знаходити 

й упроваджувати інноваційні ідеї та рішення, виконувати завдання 

нестандартними методами. 
 

Лідерство 

Університет – лідер в інноваціях й активно впливає на майбутнє регіону і 

держави. Університет заохочує персональне лідерство, відповідальність і 

почуття обов'язку. Університет бере ініціативу і готовий до відповідальності за 

розвиток волинських традицій освіти, науки та інших сфер своєї діяльності. 

 

 

 



Якість 

Ми дотримуємося високих стандартів у науковій діяльності, викладанні 

та навчанні. Для Університету абсолютно неприйнятні плагіат і будь-які вияви 

корупційної поведінки. Учасники університетської спільноти отримують 

фахову підготовку державною мовою, мовою міжнародного спілкування – 

англійською, а також іншими іноземними мовами. 
 

Національна свідомість 

Університет активно працює задля розвитку України. Ми патріоти 

України, спілкуємось українською. Водночас повага до інших культур, 

традицій і мов – важливий складник нашої свідомості. 
 

Демократія 

Демократизм, відкритість, верховенство права, прозорість, 

децентралізація, інклюзивність, протидія виявам авторитаризму, право на 

критику та увага до критики – наріжні принципи діяльності Університету. Ми 

плекаємо академічні свободи, критичність та незалежність мислення. 
 

Активна громадянська позиція 

Університетська спільнота – центр незалежної інтелектуальної думки й 

активна пасіонарна частина громадянського суспільства незалежної України. 

Університет відстоює право на власну думку, а також ті процеси, які 

відбуваються в українському суспільстві, пропонує та ініціює зміни, спрямовані 

на розвиток країни. 
 

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

 ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЗАДЛЯ СВОБОДИ, ПРОЗОРОСТІ ТА ГІДНОСТІ

 АКАДЕМІЧНА, ОРГАНІЗАЦІЙНА, КАДРОВА ТА ФІНАСОВА 

АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

 НАУКА ВІДПОВІДНО ДО ПРІОРИТЕТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ

 СТУДЕНТСЬКІ ФОРМАЦІЇ – МАЙБУТНЄ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

 НОВІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ І 

ЗДОРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

 ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ІННОВАЦІЙ І СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

 ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТА БРЕНДИНГ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ

 УНІВЕРСИТЕТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОРМАТУ ЗІ 

ЗБЕРЕЖЕННЯМ УНІКАЛЬНОСТІ ВОЛИНСЬКИХ ОСВІТНІХ 

ТРАДИЦІЙ

 УНІВЕРСИТЕТ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЗОРОГО ТА 

ПРОФЕСІЙНОГО УПРАВЛІННЯ


