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Конференція трудового 
колективу



УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!



Співпраця Університету з 14 окремою механізованою 
бригадою

Командир 14 окремої механізованої 
бригади імені князя Романа 
Великого, полковник Олександр 
Охріменко та ректор ВНУ імені 
Лесі Українки Анатолій Цьось 
підписали Меморандум про 
співпрацю



Допомога Захисникам

Університет імені Лесі Українки 
активно підтримує наших 
Захисників і Захисниць, які 
перебувають на передовій



Допомога Захисникам

Військові 14 окремої механізованої 
бригади імені князя Романа 
Великого отримали біноклі та 
гуманітарну допомогу від 
керівництва Університету



Співпраця Університету із Севастопольською бригадою 
тактичної авіації імені Олександра Покришкіна

Студенти та викладачі зібрали 
кошти й придбали пальники та 
газові балони для 
військовослужбовців 204-ї 
Севастопольської бригади 
тактичної авіації імені Олександра 
Покришкіна



Допомога Захисникам

Лесині люди передали військовим 
допомогу від варшав’ян, 
організовану Інститутом 
літературознавчих досліджень 
Польської академії наук у співпраці з 
Товариством друзів України

Викладач факультету фізичної 
культури, спорту та здоров’я Олег 
Дучимінський та інженер-електрик 
Максим Гнатюк спільно розробили 
й виконали інвертор – важливий 
пристрій для підтримки військових 
і цивільних у зоні бойових дій та в 
умовах перебування в підвалах, 
сховищах, бліндажах, наметах чи 
на блокпостах



Допомога Захисникам

Викладачі факультету хімії, 
екології та фармації  
виготовляють близько 50 видів 
мазей, зокрема протиопікові, 
протизабійні, протигрибкові, 
ранозаживляючі препарати 
тощо 



Підтримка Збройних сил України

Осередок волонтерства 

факультету хімії, екології та 
фармації 



Допомога Захисникам

Працівники Університету віддали 
частину заробітної плати на потреби 
українських захисників

Подружжя викладачів Університету –
Олег і Тамара Дучимінські за підтримки 
працівників факультету психології 
активно займаються волонтерством: 
готують тушковане м’ясо для 
захисників України, формують 
енергетичні пакети для українських 
військових 

Студенти й працівники Навчально-
наукового фізико-технологічного 
інституту виготовляють кровоспинні 
джгути та сонячні панелі



Допомога Захисникам

На факультеті історії, 
політології та національної 
безпеки функціонує 
волонтерський центр

Неодноразово для потреб 
Збройних сил України було 
передано медикаменти й 
речі першої потреби, 
придбані за сприяння наших 
іноземних партнерів. 
Переклад інструкцій до ліків 
і приладів здійснили 
викладачі факультету 
іноземної філології



Студенти й викладачі факультету інформаційних технологій
і математики організовано поширювали інформацію
на вебресурси російських компаній і державних організацій



Наш мистецький фронт

Університет долучився до 
благодійного марафону та забігу 
«Наближаємо перемогу»

У Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки 
відкрилася виставка малюнків 
дітей військовослужбовців 204-ї 
бригади тактичної авіації імені 
Олександра Покришкіна



Наш мистецький фронт

Студентська рада Університету 
імені Лесі Українки організувала 
благодійний квест до Дня сім’ї на 
території Старого міста

У холі головного корпусу ВНУ імені 
Лесі Українки відбулася акція 
«Обійми, якщо віриш в ЗСУ», 
організована студентством



Наш мистецький фронт



Підтримка внутрішньо переміщених осіб

Наприкінці березня на 
факультеті філології та 
журналістики відкрито 
Розмовний клуб української мови 
для внутрішньо переміщених осіб 
із регіонів, де відбуваються 
активні бойові дії 



Підтримка внутрішньо переміщених осіб

Викладачі та студенти 
факультету початкової освіти 
та соціальної роботи за 
підтримки Департаменту 
молоді та спорту Луцької міської 
ради започаткували роботу 
клубу «Родинне дозвілля»



Підтримка внутрішньо переміщених осіб

В Університеті для внутрішньо 
переміщених осіб відбулася серія 
майстер-класів із виготовлення 
писанок, організована кафедрою 
образотворчого мистецтва 
факультету культури і 
мистецтв



Підтримка внутрішньо переміщених осіб

За підтримки Департаменту 
молоді та спорту Луцької міської 
ради викладачі та студенти 
Університету проводять 
пізнавально-розвивальні заняття 
для дітей, які через агресію 
російської федерації змушені були 
переїхати до Луцька



Підтримка внутрішньо переміщених осіб

Допомога від наших польських 
колег для внутрішньо 
переміщених осіб, які 
проживаються у гуртожитках 
закладу вищої освіти



Волонтерство
та національно-патріотичне 
виховання



Підтримка Збройних сил України

Студенти факультету 

фізичної культури, спорту 

та здоров’я зробили свій 

внесок у Перемогу, плетучи 

маскувальні сітки для наших 

військових  



Підтримка Збройних сил України

Студенти факультету 

економіки та управління 

долучилися до акції «Смілива 

гривня», започаткованої 

Національним банком України 



Військово-практична підготовка населення

На базі юридичного 

факультету 8 липня 

відбулося відкриття 

мультимедійного вогневого 

комплексу, а наприкінці місяця 

стартував курс «Ефективне 

володіння та поводження зі 

зброєю».

Нині набрано п’яту групу 

охочих. Курсом передбачено

33 години вивчення 

юридичних аспектів 

володіння зброєю; цивільної 

безпеки; вогневої, тактичної, 

військово-медичної, фізичної 

підготовки; військової 

топографії й безпеки 

комунікації 



Національно-патріотичне виховання

Студенти відвідують 

Волинський регіональний 

музей українського війська та 

військової техніки 



Національно-патріотичне виховання

Виставка малюнків дітей 

військовослужбовців 204-ї 

бригади тактичної авіації 

імені Олександра 

Покришкіна



Національно-патріотичне виховання

Благодійний забіг на 

підтримку випускників, які 

в лавах полку «Азов» 

захищали Батьківщину та 

потрапили у російський 

полон



Спортивно-масова робота

Святкування 

Міжнародного дня 

студентського спорту



Психологічна допомога

Першокурсникам 
Університету надається 
психологічна підтримка щодо 
адаптації до умов навчання 
та підготовці до екзаменів



Психологічна допомога

Студентам із територій, де 
ведуться активні бойові дії 
допомагаємо зберегти витримку 
в умовах масових повітряних 
атак й інших викликів війни

Зі студентами Університету 
проводяться психологічні 
консультації, основне завдання 
яких допомогти молодим людям 
подивитися на свої проблеми 
збоку, побачити альтернативні 
шляхи виходу з проблемної 
ситуації



Навчальна робота й вступна 
кампанія



Безпечні умови очного навчання



Безпечні умови очного навчання



Контингент студентів Університету 

*Кількість студентів із врахуванням контингенту Відокремленого структурного підрозділу «Коледжу технологій,

бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки»

Навчальний рік Денна форма навчання Заочна форма навчання Усього

2021

9885/10781**8366/10781* 1519/1677*2022

6792 / 7877* 1476 /1627* 8268/9504**



Персонал Університету

Професорсько-

викладацький склад 

університету становить 740 

штатних одиниць, із яких:

 докторів наук – 120; 

 професорів – 127; 

 кандидатів наук

(докторів філософії) – 535; 

 доцентів – 455.



Персонал Університету



Реалізація програми
дуальної форми здобуття 
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

 Інститут правових 

наук UMCS

 ІТ-компанією

SoftServe IT Academy

Нові партнери: Постійні партнери:



2022 році дипломи отримали 1490 випускників

Перший 

(бакалаврський) 

рівень:

 1187 випускники 

денної форми 

навчання;

 303 випускники 

заочної форми 

навчання



2022 року дипломи отримають 934 випускники другого 
(магістерського) рівня

Перший 

(бакалаврський) 

рівень:

 606 випускники 

денної форми 

навчання;

 328 випускники 

заочної форми 

навчання



Вступна кампанія-2022

 за першим (бакалаврським) рівнем на 63 спеціальностей – 74 освітньо-професійних

програм;

 за другим (магістерським) рівнем на 56 спеціальностей – 65 освітньо-професійних програм;

 за третім (освітньо-науковим) рівнем на 27 спеціальностей – 32 освітньо-наукові програми;

 за науковим рівнем на 6 спеціальностей.

Прийом документів відбувався за освітніми рівнями:



Вступна кампанія 2022

Кількість здобувачів освіти станом на 28.11.2022
року

4176

Вступ на бакалаврат 2176 Вступ до магістратури 1893

Денна форма здобуття освіти

бюджет

контракт

1997

Заочна форма здобуття освіти

бюджет

контракт

1394

496

Вступ до аспірантури              107

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти179

102

397

бюджет

контракт

887

1110

50

129

бюджет

контракт 898

499



Кількість вступників по факультетах/інститутах

Факт прийому абітурієнтів 

у 2022 році до 

Волинського 

національного 

університету імені Лесі 

Українки

(станом на 20.10.2022 р.)



Підсумки вступної кампанії на медичному факультеті

Спеціальність (освітня 
програма) ПЗСО МС

Рік вступу 2020 2021 2022 2020 2021 2022

222 Медицина 7 6 38 10 21 

227 Фізична терапія,
ерготерапія 24 29 36 13 16 11 



Міжнародна
та проєктна
діяльність



Міжнародні заходи:
Підписання Великої Хартії Університетів 

у м. Болонья, Італія 

ВНУ імені Лесі Українки 

активно працює в напрямі 

взаємодії з міжнародними 

партнерами, провідними 

світовими закладами вищої 

освіти. Ректор ВНУ імені 

Лесі Українки, професорові 

Анатолій Цьось, взяв 

участь у конференції 

«Взаємодія університетів зі 

суспільством у бурхливий 

час» у Болонському 

університеті і підписанні 

Великої хартії університетів



Збільшено кількість спеціальностей за програмою «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 в 

Любліні (Республіка Польща)

 Університет кардинала Стефана 

Вишинського у Варшаві (Республіка 

Польща)

• Фізика

• Хімія

• Інформатика

• Математика

• Соціальна робота

Наші партнери за програмою:

Інші спеціальності:

• Туризм

• Фізична терапія, 

Ерготерапія

• Економіка

• Польська 

філологія

• Фізичне 

виховання

Нові спеціальності:

• Національна безпека

• Політологія

•

• Екологія

• Інформатика 

(UKSW)



Проєктна діяльність 

 «Розробка Європейської рамкової програми дій 

щодо психічного здоров’я та благополуччя» 

DEVELOPMENTAL-ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-

RSCH 

Координатор: Лариса Засєкіна

 «Сталість у мовній освіті та медіа: наближаючи 

Україну та ЄС»

SLEMBG – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH

Координатор: Ірина Біскуб

 «Стратегічні комунікації ЄС: протидія 

деструктивним впливам» 

EUSCCDI – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-

RSCH

Координатор: Наталія Карпчук

Еразмус+ напрям Жан Моне:

 «Сталий, інклюзивний та розумний розвиток в 

умовах децентралізації: досвід ЄС» 

SISDDP – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH

Координатор: Наталія Павліха

 «Волинський центр європейських студій: 

зелене та безпечне сусідство»

VCES – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

Координатор: Андрій Бояр

 «Розвиток академічної доброчесності та 

відповідальності: політика ЄС» 

FAIR - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH 

Координатор: Сергій Засєкін



Міжнародні заходи:
Академічна доброчесність й 

визнання на європейському рівні

У вересні вийшов друком перший том 

журналу Ради Європи за 2021–2022 

роки, присвячений аналізу кращих 

практик зі сприяння академічної 

доброчесності в закладах вищої освіти 

Європи. Поряд із Університетом Осло 

(Норвегія), Університетом Гронінгена

(Нідерланди), Технічним 

університетом Молдови, 

Університетом Чорногорії в розділі 

«Успішні практики» розміщена 

інформація про діяльність ВНУ імені 

Лесі Українки щодо інституціоналізації

академічної доброчесності та її впливу 

на розвиток університетської 

спільноти.



Поновлення членства в Асоціації університетів Європи (EUA) та 

підготовка вступу до Міжнародної Асоціації Університетів (IAU)



Наукова діяльність 



НДР за замовленням 

МОН України

4 науково-дослідні роботи:

2 – фундаментальні

2 – прикладні

13 укладених 

договорів 2 219 000,0 грн 357,700,0 грн

Географічний

Біології та лісового 

господарства

Економіки та управління

Психології

Навчально-науковий  

фізико-технологічний 

інститут

Інформаційних                 

технологій  і математики

Психології

Хімії, екології та фармації

Навчально-науковий  

фізико-технологічний 

інститут

НДР за зовнішнім 

замовленням

10 тис. грн

32,9 тис. грн

216,8 тис. грн

80 тис. грн

18 тис. грн

679 тис. грн

525 тис. грн

490 тис. грн

525 тис. грн



Охоронні документи

Отримано 93 свідоцтва 

про реєстрацію 

авторського права на твір
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Кількість одержаних патентів на корисні 

моделі

Отримано 6 патентів на корисні моделі 



Спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій 

У 2022 році було відкрито 5 докторських рад

Д 32.051.03

Профіль ради: 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 32.051.06

Профіль ради: 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та 

управління національним господарством», 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони

навколишнього середовища».

Д 32.051.07

Профіль ради: 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Д 32.051.09

Профіль ради: 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Д 32.051.05

Профіль ради 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»



Наукові періодичні видання Університету

ВНУ імені Лесі Українки – (спів)засновник

18 періодичних наукових видань, які 

включено до Переліку наукових фахових 

видань України категорії «Б»

Науковий журнал

«East European Journal of Psycholinguistics, 

Східноєвропейський  журнал психолінгвістики»

увійшов до категорії Q2

Міжнародний тренінг «Editorial School for Journal Editors»

Учасники: Лариса Макарук, Людмила Ващук



Публікації науковців Університету

У 2022 році 8 статей 

опубліковано у  журналах 

першого квартилю (Q 1)
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Університет пишається

Стипендіати Кабінету Міністрів України

Лауреатка іменної стипендії для 

увічнення подій Революції Гідності та 

вшанування подвигу Героїв Небесної 

Сотні 

Лауреат Стипендії Президента України для 

видатних та молодих перспективних 

спортсменів України з олімпійських видів 

спорту та їх тренерів

Лауреат обласної Премії у сфері науки Лариса Засєкіна

Андрій Шевчук

Людмила Єлісєєва

Геннадій Голуб

Тарас Погребський

Геннадій Голуб
Костянтин Павлов
Лариса Макарук
Наталія Коструба     
Наталія Хомюк         
Оксана Замуруєва              

Оксана Фіщук
Олександр Смітюх 
Олена Стащук 
Софія Теслюк 
Тарас Погребський



Інформаційний супровід заходів на рівні із повноцінним ЗМІ

Із початком 
повномасштабної 
агресії російської 
федерації проти 
України на сайті 
Університету з’явилося 
чимало інформації про 
співпрацю із 
Захисниками, 
волонтерську 
діяльність, збір 
допомоги для 
військовослужбовців



Опубліковано низку інтерв’ю з деканами факультетів
та інститутів

Плануємо охопити в цьому напрямі 
й частину представників 
адміністрації, очільників 
структурних підрозділів, 
представників професорсько-
викладацького складу, здобувачів 
освіти



Активна співпраця Університету із провідними та 
всеукраїнськими ЗМІ

Між Університетом і 
ЗМІ здійснюється 
активний обмін 
інформацією. Це 
стосується абсолютно 
всіх регіональних ЗМІ 
та низки 
загальноукраїнських 
видань, на кшталт 
«УНІАН», «ТСН», 
«Укрінформ», «Новий 
канал» тощо



Нові промоційні проєкти: «Відчуй університет»,
«Чому я обрав ВНУ»

Започатковано проєкт
«Відчуй Університет», у 
рамках якого вдалося 
відзняти низку 
креативних коротких 
відео, які позитивно 
впливають на промоцію 
ЗВО у соціальних 
мережах

Вдалою ініціативою був 
запуск проєкту «Жінки 
Університету», в 
рамках якого вдалося 
записати інтерв’ю з 
Іриною Констанкевич, 
Наталією Благовірною, 
Галиною Мирончук



Господарська діяльність, 
експлуатація споруд й 
інфраструктура



Відкрито нові навчальні лабораторії

На факультеті 
іноземної філології –
лабораторію 
синхронного перекладу

На факультеті філології 
та журналістики –
медіацентр

На факультеті  
інформаційних 
технологій і 
математики –
авдиторію-
лабораторію 
інформаційних 
технологій 



Встановлено пандуси біля гуртожитків і навчальних корпусів

Відповідно до Плану 
заходів із реалізації 
Національної стратегії 
зі створення 
безбар’єрного простору 
в Україні проведено 
процедури закупівлі  із  
виготовлення та 
монтажу  пандусів у 
гуртожитків та 
навчальних корпусів 
Університету



Проведено ремонтні роботи в навчальних корпусах № 1, № 3, 
№ 7, аудиторно-лабораторному корпусі № 2 та навчально-
бібліотечному корпусі  № 8 



Триває будівництво мультифункціонального спортивного 
комплексу на базі практик спортивно-оздоровчого табору 
«Гарт»



Дякую за увагу!

З вірою у Перемогу!


