
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
У 2021 РОЦІ



До 150-річчя від дня 
народження Лесі Українки 



Презентація Повного академічного зібрання творів
Лесі Українки у 14 томах

Уперше за часів 
незалежності 
держави до 
святкування 150-
річчя від дня 
народження Лариси 
Косач науковці 
Університету 
підготували 
оновлене та повне 
видання всіх творів 
письменниці. 



Мрія здійснилася: в Університеті презентували
Повне академічне зібрання творів Лесі Українки



Повне академічне зібрання творів Лесі Українки побачили 
посадовці та науковці з різних куточків України



Праця низки науковців гідно оцінена українцями 



Презентація унікального видання «Лісової пісні» 
кримськотатарською й українською мовами



Презентація унікального видання «Лісової пісні» білоруською й 
українською мовами



Учасники та гості презентації унікального видання «Лісової пісні» 
кримськотатарською й українською мовами



У польських містах презентували Повне академічне зібрання 
творів Лесі Українки у 14 томах (Краків, 19 листопада 2021 р.)



Волинські науковці презентують Повне академічне зібрання творів
Лесі Українки в Університеті Марії Кюрі-Склодовської та Публічній 
бібліотеці Любліна (Люблін, 20 листопада 2021 р.)



Лесині люди презентували Повне академічне зібрання творів Лесі Українки у 
Варшавському університеті й Університеті кардинала Стефана Вишинського 
(Варшава, 25 листопада 2021 р. )



Лесині люди презентували Повне академічне зібрання творів Лесі Українки у 
Варшавському університеті й Університеті кардинала Стефана Вишинського 
(Варшава, 25 листопада 2021 р. )



Наукова діяльність 

Волинського національного університету
імені Лесі Українки у 2021 році



НДР за замовленням МОН 
України

3 науково-дослідні роботи:
2 – фундаментальні
1 – прикладна

14 укладених 
договорів 1 810 000,0 грн 242 900,0 грн

Географічний

Біології та лісового 
господарства

Навчально-науковий  
фізико-технологічний 
інститут

Економіки та управління

Міжнародних відносин

Інформаційних                 
технологій і математики

Міжнародних відносин

Навчально-науковий  
фізико-технологічний 
інститут

НДР за зовнішнім 
замовленням

35 тис. грн

32,9 тис. грн

116 тис. грн
49 тис. грн

10 тис. грн

830 тис. грн

500 тис. грн

480 тис. грн



Охоронні документи
Кількість одержаних патентів на корисні моделі

Подано 21 заявку на патенти на корисні моделі 

Подано 105 заявок на отримання 
свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір 
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Захист докторських дисертацій працівниками Університету

Динаміка захистів докторських дисертацій 
за останні 5 років

2021 року докторські дисертації 
захистили:

1. Батюк Олег Володимирович
2. Вітюк Валентина Володимирівна
3. Гончарук Ольга Валеріївна
4. Карпінська Наталія Володимирівна
5. Коменда Ольга Іванівна
6. Мельник Катерина Петрівна
7. Сидорук Ірина Ігорівна
8. Скороход Ірина Святославівна
9. Тоцька Олеся Леонтіївна
10. Цимбалюк Ірина Олександрівна
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Наукові періодичні видання Університету
ВНУ імені Лесі Українки – (спів)засновник
25 періодичних наукових видань

За результатами 2021 року рішенням
Атестаційної колегії 5 друкованих
періодичних видань включено до Переліку
наукових фахових видань України
категорії «Б»

Науковий журнал
East European 
Journal of 
Psycholinguistics, 
Східноєвропейський 
журнал 
психолінгвістики 
увійшов до категорії 
Q3



Публікації науковців Університету

2021 року 8 статей
опубліковано у  журналах

першого квартилю (Q 1)
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Університет пишається

Стипендіати Кабінету Міністрів України

Лауреати іменної стипендії для увічнення 
подій Революції Гідності та вшанування 

подвигу Героїв Небесної Сотні 

Лауреат стипендії Волинської обласної 
ради для молодих вчених

Лауреат Премії Верховної Ради України 
для молодих учених

Лауреат обласної Премії у сфері науки
Сергій Засєкін

Олена Журавльова

Антоніна Шуляк

Костянтин Павлов   Людмила Єлісєєва 

Геннадій Голуб    Оксана Замуруєва 
Лариса Макарук  Костянтин Павлов
Олена Стащук     Тарас Погребський

12 студентів – переможці 
всеукраїнських конкурсів 

наукових робіт,
1 студентка – міжнародного

1 студент – переможець 
Всеукраїнського конкурсу 

винахідницьких і 
раціоналізаторських проєктів

3 студенток – переможці Міжнародного 
конкурсу студентських дослідницьких 

проєктів (Університет Ніколая Коперника 
в Торуні, Республіка Польща)

4 переможці конкурсу проєктів «Молодь 
активна – місто прогресивне»

3 студенток – переможці загально-
університетського конкурсу наукових 

робіт до 25-ї річниці Конституції України 



Академічна доброчесність   
Реалізація проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності 
та якості освіти» AcademIQ 
 Проведено опитування, у якому взяло участь 

близько 2000 студентів і викладачів
 Проведено низку інформаційно-популяризаційних

заходів щодо формування політики академічної 
доброчесності в Університеті

Перемога Університету в конкурсі             
«Кращі практики із сприяння академічній 
доброчесності у вищих навчальних закладах 
Європи» від  Департаменту освіти Ради Європи 
у номінації «Найкращі практики із            
забезпечення якості освіти»                       
(м.Страсбург, грудень 2021 р.)   



Міжнародна та проєктна 
діяльність 
Волинського національного університету
імені Лесі Українки у 2021 році



Університет має потужну партнерську базу – 60 міжнародних 
партнерських установ

 китайська компанія China-Shandong 
Yuanxiang Education Information 
Consulting Co

 Педагогічний університет Цюйфу

 Педагогічним університетом імені Комісії 
національної освіти в м. Кракові (Республіка 
Польща)

 Університетом Миколая Коперника в м. Торуні
(Республіка Польща)

 Бізнес-інкубатором ТОВ «Х’юдж Тек» у м. Жешув
(Республіка Польща)

 Державною вищою школою імені Папи Римського 
Івана Павла ІІ

Нашими партнерами стали: Підписано договори про співробітництво з: 



Університет продовжує співпрацю з Генеральним консульством 
Республіки Польща у Луцьку та Генеральним консульством Чеської 
Республіки у Львові



Цьогоріч 
спеціальні 
сертифікатні 
курси з вивчення 
української мови 
успішно 
завершили 20 
слухачів із Китаю

Співпраця з міжнародною освітньою компанією «БайІн Шаньдун» 
(м. Жичжао, провінція Шаньдун, Китай)



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)

 Вища школа економіки та інновацій у 
Любліні (Республіка Польща)

• «Фізична реабілітація» 
• «Комп’ютерні науки»
• «Фізика»
• «Інформатика»
• «Математика»
• «Біологія»
• «Польська філологія»

Наші партнери за програмою: Спеціальності:

• «Біотехнологія»
• «Соціальна робота»
• «Туризм»
• «Культура і 

мистецтво»
• «Економіка»
• «Фізичне 

виховання»



Проєктна діяльність 

 Європейські студії у СНУ імені Лесі 
Українки (Еразмус+, ЄС)

 «Town and Gown 2.0: стратегічна 
співпраця між університетом та 
містом у V4 й Україні» (Міжнародний 
Вишеградський фонд)

 Ініціатива академічної доброчесності 
та якості освіти (Американські Ради 
з міжнародної освіти)

Міжнародні проєкти у 2021 році:

 Норвегія – Україна. Професійна 
адаптація. Інтеграція в державну 
систему (NUPASS, МЗС Норвегії)

 Програма  MEDEVAC (Урядова 
оздоровча та гуманітарна програма 
Чеської Республіки)

 Мандрівні табори європейської 
молоді. Інклюзія та толерантність. 
Назустріч Європі (House of Europe)



Індивідуальні міжнародні гранти вчених Університету

Лариса Засєкіна

Оксана Іванашко

Ілля Кузнєцов 

Проєкт «Психосоціальна підтримка ветеранів та їхніх сімей
(психологічна підтримка та навчання англійської мови)»
«Психосоціальна підтримка медиків під час пандемії COVID-19»
(Британська рада)

Проєкт у межах програми Європейського Союзу «House of Europe» 
«Мандрівні табори європейської молоді. Інклюзія та толерантність. 
Назустріч Європі» 

Проєкт у межах Програми імені Фулбрайта (США)

Проєкт «Моральна травма у прямих нащадків свідків Голодомору та
Голокосту» (Канада)



Індивідуальні міжнародні гранти вчених Університету

Ольга 
Богородецька

Олена Кошелюк

Індивідуальний грант від Фундації «Лідери змін» (Республіка
Польща) «Cultural Diplomacy in Action»

Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» 

Максим Войчук

Проєкт за підтримки Британської ради «2D Approach to Non-Formal Training: 
Startup Entrepreneurship» 



Виграні проєкти за напрямом Еразмус+ Жан Моне.
Координатори проєктів в Університеті:

Наталія Карпчук

Наталія Павліха

Ірина Біскуб

«EU Strategic Communications: Counteraction to Destructive 
Influences»

«Sustainable, Inclusive and Smart Development within 
Decentralisation Process: EU Experience»

«Sustainable Language Education and Media: Bridging the Gap 
Between EU-Ukraine»



Програма «Гостьовий професор»
2021 року для студентів Університету лекції прочитали: 

 Даніло Конть’єро – доктор Університету Західної Шотландії (Великобританія)
 Роман Тарабань – доктор, професор Техаського технологічного університету 

(США)
 Тоні Палмер – почесний професор ВНУ імені Лесі Українки, відомий британський 

режисер (Великобританія)
 Анджей Сорока – доктор габілітований Природничо-гуманітарного університету у 

Седльце (Республіка Польща)
 Елігіуш Малолєпший – доктор габілітований, професор Гуманітарно-природничого 

університету імені Яна Длугоша в Ченстохово (Республіка Польща)
 Джефф Кун – Ph.D Університету Огайо (США)
 Рікардо Муньос Мартін – професор, доктор Болонського університету (Італія);
 Камілла Робертс – президент Міжнародного центру академічної доброчесності 

(США)
 Гордон Ґісбрехт – доктор Університету Манітоби (Канада)

Імплементація 
програми «Гостьовий 
професор» 
задекларована у 
Стратегії розвитку 
Університету

Реалізація програми 
розпочалася 2020 року



Іноземні студенти в нашому Університеті

Простежуємо позитивну 
динаміку в кількості 
іноземних студентів, яка 
цьогоріч становить 77 осіб

43
47 49

63

77

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Загальна кількість іноземних студентів



Разом із іноземними студентами Університет уперше відзначив 
Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку



Навчальна робота, 
вступна кампанія, 
перепідготовка та 
підвищення кваліфікації 
кадрів
Волинського національного університету
імені Лесі Українки у 2021 році



Контингент студентів Університету 

Навчальний рік Денна форма навчання Заочна форма навчання Усього

* – кількість студентів із врахуванням контингенту Відокремленого структурного підрозділу
«Коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі
Українки»

1.11.2020 р.

1.11.2021 р.

6511 / 7490*

6792 / 7877*

1679 / 1857*

1476 / 1627*

8190 / 9347*

8268 / 9504*



Професорсько-викладацький склад Університету



Персонал Університету



Практична підготовка студентів

Наші партнери для проходження практик:

Упродовж 2021 року 
проведено понад 260 
навчальних і 
виробничих практик. 
Університет уклав 
понад 500 договорів 
на проведення 
практики студентів, 
зокрема 135 –
довгострокових



Упровадження елементів дуальної форми 
здобуття освіти в навчальний процес

Наші студенти працюють на 
таких підприємствах:

 InternetDevels

 Державний 

історико-культурний 

заповідник

в місті Луцьку

 АТ «Акцент-Банк» 

 Компанія «Дмитрук»

 Загальноосвітні школи



Уведено в дію Каталог освітніх програм і вибіркових 
дисциплін



56 спеціальностей

Вступна кампанія 2021

Перший (бакалаврський) рівень Третій (освітньо-науковий) рівень

66  спеціальностей

69 освітніх програм

64 освітні програми

Другий (магістерський) рівень

Друга вища освіта
1 освітня програма – бакалаврський рівень 
15 освітніх програм – магістерський рівень

Прийом абітурієнтів здійснювався на:

26 спеціальностей 

29 освітніх програм

Докторантура

4 спеціальності

4 освітні програми

Іноземці й особи без громадянства
1 освітня програма – бакалаврський рівень 
9 освітніх програм – магістерський рівень



Вступна кампанія–2021

Кількість поданих заяв станом на 18:00 23.07.2021 року 13948
Вступ на основі ПЗСО Вступ до магістратури

Денна форма здобуття освіти 10 195

Вступ на основі МС

Заочна форма здобуття освіти 365

586

393

1 769

650

9 абітурієнтів 
із конкурсним балом 200 

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Середній конкурсний бал    159.0 



Найпопулярніші серед абітурієнтів освітні програми
Лідери за кількістю поданих заяв: 

 Мова і література (англійська). 
Переклад

 Право 

 Психологія

 Журналістика

 Менеджмент (Менеджмент 
організацій)

 Державна безпека

 Дошкільна освіта

 Комп'ютерні науки

 Дизайн
(нова спеціальність)

Вступна кампанія–2021: ПЗСО

441

501

550

470

328

319

317

99

392



Нашому Університету абітурієнти поставили такі пріоритети:

№ 1 – 1528
№ 2 – 1194
№ 3 – 1314
№ 4 – 1225
№ 5 – 1100

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

Вступна кампанія 2021 : ПЗСО



Вступна кампанія–2021

Виділення додаткових місць державного замовлення на прийом фахівців     230

Перерозподіл вакантних місць державного замовлення

Виділення додаткових місць державного замовлення на прийом 
фахівців для осіб пільгових категорій та з особливими умовами вступу:

Рішення конкурсної комісії МОН України від 02 вересня 2021 року

Рішення конкурсної комісії МОН України від 16 вересня 2021 року 

Рішення конкурсної комісії МОН України від 01 листопада 2021 
року

Відхилено клопотань щодо виділення додаткових місць

67

84

78

1

39



Вступна кампанія–2021

Кількість зарахованих станом на 31.11.2021 року 3061
Бакалавр на основі ПЗСО      1643 Магістр                                          855

1598

Бакалавр на основі МС             306

у т.ч.  державна 855

179

75

627
у т.ч. державна 421

у т.ч.  державна

Доктор філософії (PhD)              62

бакалавр 21

магістр 134

Докторантура 6

Друга вища освіта 155

денна форма здобуття освіти денна форма здобуття освіти

денна форма здобуття освіти

Магістр на основі ПЗСО               19
у т.ч.  державна 10

Іноземці 15



Вступна кампанія–2022

Новації вступної кампанії–2022:

• документи на вступ в онлайн-режимі (скорочено перелік паперових копій документів);
• змінено перелік обов’язкових предметів ЗНО для деяких спеціальностей.
Математика стала другим обов'язковим конкурсним предметом для вступу на такі спеціальності: Політологія,
Журналістика, Соціальна робота, Соціальне забезпечення, Міжнародні економічні відносини. На спеціальність
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ЗНО з математики – третій конкурсний предмет
замість кількох предметів на вибір;
• для вступу на спеціальності галузі знань «Охорона здоров’я» ЗНО : українська мова; 

математика або біологія (другий конкурсний предмет); фізика або хімія (третій конкурсний предмет);

• на контракт — лише двадцять заяв (до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлень);

• єдине фахове вступне випробування в магістратуру для спеціальностей галузей знань 05 Соціальні та
поведінкові науки, 06 Журналістика, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 28 Публічне управління та
адміністрування, 29 Міжнародні відносини;

• у переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка , немає 091 Біології, 101 Екології, 
• 106 Географії, 193 Геодезії та землеустрій

https://osvita.ua/test/
https://osvita.ua/test/training/77029/
https://osvita.ua/test/training/5017/
https://osvita.ua/test/training/5179/
https://osvita.ua/test/training/5145/
https://osvita.ua/test/training/5147/


Господарська діяльність, 
експлуатація споруд й 
інфраструктура
Волинського національного університету
імені Лесі Українки у 2021 році



Нове будівництво

Спорудження нового мультифункціонального спортивного комплексу на базі практики 
спортивно-оздоровчого табору «Гарт» на оз. Світязь Шацького району Волинської області



На факультеті філології та журналістики відкрито аудиторію 
полоністики



Розроблено проєкт для облаштування медичного факультету



Розроблено проєкт для облаштування медичного факультету



Для належної експлуатації будівель навчальних корпусів і 
гуртожитків постійно проводяться поточні ремонти

Ремонт частини 
покрівлі будівель 
гуртожитків № 4 
та № 6



Для належної експлуатації будівель навчальних корпусів і 
гуртожитків постійно проводяться поточні ремонти

Відремонтовано частину 
покрівлі навчального корпусу F
по вулиці Ковельська, 15



Для належної експлуатації будівель навчальних корпусів і 
гуртожитків постійно проводяться поточні ремонти

Проведено поточний 
ремонт аудиторій лівого 
крила головного корпусу 
Університету



Для належної експлуатації будівель навчальних корпусів і 
гуртожитків постійно проводяться поточні ремонти

Поточні ремонти
аудиторій у 
навчальних корпусах
C (вул. Потапова, 9), 
G (вул. Винниченка, 
28) і Н (вул. 
Винниченка, 30а)



Для належної експлуатації будівель навчальних корпусів і 
гуртожитків постійно проводяться поточні ремонти

У гуртожитку № 3
по вулиці Ярощука, 30  
після проведеного 
ремонту кімнати
вмебльовано й 
облаштовано іншими 
господарськими 
товарами



Роботи проведені на базі практик спортивно-оздоровчого
табору «Гарт»



Виконано роботи з упорядкування території ботанічного саду 
й агробіостанції



Молодіжна та соціальна 
політика  
Волинського національного університету
імені Лесі Українки у 2021 році



Національно-патріотичне виховання

Культивування 
університетських 
цінностей, 
патріотизму та 
поваги до свого 
закладу вищої освіти 
забезпечувалося під 
час проведення низки 
заходів й акцій



Національно-патріотичне виховання



Національно-патріотичне виховання
Публічні лекції відомих 
людей: політиків, 
учених, письменників, 
діячів культури та 
мистецтва



Творчий феномен Лесі Українки

Урочиста академія з 
нагоди 150-річчя від 
дня народження Лесі 
Українки та Дня 
Університету



Творчий феномен Лесі Українки

Спільний концерт 
солістів і творчих 
колективів 
Університету імені 
Лесі Українки та 
Волинської обласної 
філармонії «І в серці 
моїм переможнії співи 
лунають»



Творчий феномен Лесі Українки
Презентація творчих 
робіт студентів 
факультету культури і 
мистецтв спеціальності
023 Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, реставрація
«Дочка Прометея»



Культурно-мистецька діяльність

Наймасштабніші
мистецькі проєкти: «Сім 
струн я торкаю...» та
І Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 
вокального мистецтва 
імені Андрія Гордійчука 
«Співоче поле» 



Студентське самоврядування

Активні та 
цілеспрямовані 
студенти – запорука 
успішного розвитку 
Університету



Студентське самоврядування
Спектр інтересів 
студентства охоплює 
навчальну, наукову та 
виховну роботу серед 
молоді, роботу в 
гуртожитках, а також 
співпрацю з міськими, 
регіональними й 
міжнародними 
студентськими і 
молодіжними 
організаціями



Спортивно-масова робота

Студенти та 
керівництво 
Університету – за 
здоровий спосіб життя! 



Превентивна робота

Першокурсникам 
Університету 
надається 
психологічна 
підтримка щодо 
адаптації до умов 
навчання



Інформаційна та 
промоційна діяльність 

Волинського національного університету
імені Лесі Українки у 2021 році



Висвітлення подій на сайті Університету. Написання заміток, 
інтерв’ю та репортажів



Запуск проєкту «Жінки Університету»



Випуск дайджесту «Новини Лесиного університету»



Випуск промоційних роликів про конкурентні переваги
Лесиного університету



Інтерв’ю з відомими випускниками Університету



Організація та проведення тематичних пресконференцій



Розвиток офіційних сторінок Університету у соціальних мережах



Створення відеопривітань і запрошень на дійства у
ВНУ імені Лесі Українки



Співпраця з громадами

Волинського національного університету
імені Лесі Українки у 2021 році



Програма «Університет громадам» – у дії!



Університет долучився до організації та проведення 
патріотичного фестивалю «Криївка Перця»



Представники Університету взяли участь у Міжнародній науковій 
конференції «Олика в європейській історії: відтворення історико-
архітектурної спадщини» 



Університет розвиває туристичний потенціал Олики 



Університет розвиває туристичний потенціал Олики 



Університет у міжнародних рейтингах



Рейтинг найкращих університетів світу - QS World University 
Rankings 



Дякую за увагу!


