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Вступ 

 

Луцький національний технічний університет (Луцький НТУ) – це заклад 

вищої освіти, який здійснює якісну підготовку конкурентоспроможних фахівців 

з рівнем кваліфікації, що відповідає міжнародним стандартам, забезпечує 

професійний розвиток. В структуру університету входять 3 коледжі: Луцький 

технічний коледж, Ковельський промислово-економічний коледж та 

Любешівський технічний коледж. Освітній процес в Луцькому НТУ 

забезпечують 7 факультетів, та 36 кафедр (34 з яких випускаючі). Підготовку 

студентів здійснюють за 51 спеціальністю освітнього рівня бакалавр та 35 

спеціальностями освітнього рівня магістр. Загалом за всіма напрямами та 

спеціальностями в університеті вищу освіту здобуває 5485 студентів. В 

університеті також здійснюють навчання іноземні студенти. З метою 

полегшення адаптації іноземних студентів до навчального процесу Відділ  

забезпечення якості освіти  та неперервного навчання забезпечує роботу 

підготовчого відділення для іноземців та мовних курсів. Також даний відділ 

проводить курси та семінари у «Майстерні професійного розвитку» та 

підготовчі курси для абітурієнтів. 

Цього року за результатами дослідження Луцький національний 

технічний університет зайняв 52 сходинку у рейтингу «ТОП-200 Україна 2019» 

із такими показниками: оцінка якості науково-педагогічного потенціалу - 9,58; 

оцінка якості навчання - 8,41; оцінка міжнародного визнання - 3,40; оцінка 

інтегрального показника діяльності - 21,39 (+23 позиції порівняно з 2018 

роком).  

Під час навчання студенти мають можливість здобути і військову 

спеціальність. Кафедра військової підготовки готує офіцерів запасу для 

Збройних Сил України за 3-ма військовими спеціальностями. Діяльність  

колективу кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих офіцерів, 

які відповідають сучасним вимогам кваліфікаційних характеристик відповідних 

військових спеціальностей для військових частин, підрозділів та підрозділів 

сухопутних військ. 
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Ректор, заслужений працівник освіти України, професор П.П. Савчук і 

очолюваний ним ректорат упродовж 2019 р. свою діяльність спрямовували 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», рішення колегії 

Міністерства освіти і науки України від 01.12.2014 р. про імплементацію 

Закону України «Про вищу освіту», рішення колегії Міністерства освіти і науки 

України від 26.03.2015 (протокол № 3/5-2) «Про Концепцію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», рішення колегії Міністерства освіти 

і науки України № 7/1-4 від 30.06.2016 р. «Про стан імплементації Закону 

України «Про вищу освіту», рішення колегії Міністерства освіти і науки 

України № 8/3-4 від 04.08.2016 р. «Про проект Стратегії реформування вищої 

освіти в Україні до 2020 року», рішення колегії Міністерства освіти і науки 

України від 27.10.2016 р. (протокол № 10/4-13) «Про імплементацію Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність», інших нормативних 

правових актів, виданих Верховною Радою України, Президентом України, 

Кабінетом Міністрів, Міністерством освіти і науки України, Волинською 

обласною державною адміністрацією, положень Колективного договору, 

прийнятого конференцією трудового колективу університету 30 серпня 2019 р., 

Статуту університету, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 

20 листопада 2018 р. №1269. У контексті імплементації вимог Закону України 

«Про вищу освіту» університет здійснює трансформацію освітньої та наукової 

діяльності з метою підвищення престижу та підсилення конкурентних позицій 

на ринку освітніх послуг. 

Діяльність Луцького НТУ також спрямована на виконання цілей 

стратегічного розвитку навчального закладу (відповідно до Стратегії розвитку 

Луцького НТУ, затвердженою вченою радою 29 жовтня 2015 року). 
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1. НОРМАТИВНО-КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Колегіальним органом управління університетом, який визначає 

стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної 

діяльності університету, є вчена рада Луцького НТУ. Вона є основною 

складовою в системі діяльності університету. Шляхом колективного 

обговорення приймає рішення з актуальних питань поточної та перспективної 

роботи, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахівців.   

Вчена рада Луцького НТУ затверджена 25 вересня 2015 року., наказ 

№ 438-04-34. Наразі до складу вченої ради входить 45 осіб. 

За 2019 р. було проведено 12 засідань вченої ради (29 січня 2019 р., 

26 лютого 2019 р., 26 березня 2019 р., 23 квітня 2019 р., 28 травня 2019 р., 

14 червня 2019 р., 25 червня 2019 р., 30 cерпня 2019 р., 1 жовтня 2019 р., 

29 жовтня 2019 р., 26 листопада 2019 р., 26 грудня 2019 р.). У 2019 р. на 

засіданнях вченої ради університету розглядалися питання щодо діяльності 

університету. Основні напрями діяльності були спрямовані на подальше 

удосконалення нормативно-правової бази, підвищення якості освітнього 

процесу, сприяння академічній мобільності та доброчесності студентів. На 

засіданнях вченої ради розглядалися питання відповідно до плану робот вченої 

ради.  

Крім цього розглянуто та схвалено наступні важливі рішення: 

 Стратегія розвитку енергоменеджменту в Луцькому НТУ; 

 Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти Луцького НТУ. 

Питання, висвітлені на засіданнях, були присвячені основним результатам 

наукової та науково-організаційної діяльності університету, що охоплювали:  

 рекомендацію до друку: навчально-методичних посібників, 

авторських монографій, колективних монографій, фахових збірників наукових 

праць;  
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 уточнення тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата наук;  

 надання рекомендації до друку наукових журналів, збірників 

наукових праць і матеріалів конференцій 

 призначення наукових керівників здобувачам наукового ступеня 

кандидата наук;  

 надання прав керувати аспірантами і здобувачами наукового ступеня 

кандидата наук:  

 затвердження звітів докторантів. 

За 2019 рік вченою радою працівникам Луцького НТУ було присвоєно 2 

вчених звання професора кафедри (Дударєв І.М., Вісин В.В.) та 16 вчених звань 

доцента кафедри (Гребік О.В., Файдевич В.В., Волинець В.І., Дубицький О.С., 

Кабак В.В., Онищук В.П., Завадська О.М., Шовкомуд О.В., Гаврилюк О.О., 

Сичук В.А., Нагірська К.Є., Лавренчук С.В., Єфімчук Г.В., Селепина Й.Р., 

Приступа С.О., Лорві І.Ф.) 

В структуру університету входять 3 коледжі: Луцький технічний коледж, 

Ковельський промислово-економічний коледж та Любешівський технічний 

коледж. Освітній процес в Луцькому НТУ забезпечують 7 реорганізованих 

факультетів: 

1. Факультет комп’ютерних наук та технологій (ФКНІТ) 

2. Технологічний факультет (ТФ) 

3. Машинобудівний факультет (МБФ) 

4. Факультет архітектури, будівництва та дизайну (ФАБД) 

5. Факультет екології, туризму та електроінженерії (ФЕТЕ) 

6. Факультет бізнесу (ФБ) 

7. Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права (ФФОЛП) 

Та 36 кафедр (34 з яких випускаючі): 

1. Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій  

2. Кафедра автомобілів і транспортних технологій 

3. Кафедра аграрної інженерії 

4. Кафедра архітектури 



7 

5. Кафедра будівництва та цивільної інженерії  

6. Кафедра військової підготовки 

7. Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства  

8. Кафедра дизайну 

9. Кафедра екології та агрономії  

10. Кафедра економіки 

11. Кафедра електроніки та телекомунікації  

12. Кафедра електропостачання  

13. Кафедра інженерії програмного забезпечення 

14. Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки 

15. Кафедра комп’ютерних наук 

16. Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки  

17. Кафедра маркетингу 

18. Кафедра матеріалознавства 

19. Кафедра менеджменту 

20. Кафедра міжнародних економічних відносин 

21. Кафедра обліку та аудиту  

22. Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

23. Кафедра права 

24. Кафедра прикладної математики та механіки  

25. Кафедра прикладної механіки 

26. Кафедра приладобудування 

27. Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій  

28. Кафедра соціального забезпечення та  гуманітарних наук,  

29. Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв 

30. Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі  

31. Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

32. Кафедра української та іноземної лінгвістики 

33. Кафедра фізичної культури, спорту та здоров'я  

34. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

35. Кафедра фундаментальних наук 
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36. Кафедра цивільної безпеки 

Планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників 

здійснюється кафедрами університету відповідно до чинного наказу 

Міністерства освіти і науки України № 450 від 7.08.2002 року «Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 

основних видів методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» та наказу 

ректора університету № 364 від 27.06.2017 року «Про формування навчального 

навантаження професорсько-викладацького складу». Стосовно нормування 

навантаження, то три останні роки воно  складає 600 годин на ставку. 

Розподіл навчального навантаження  приведений в таблиці. 

Таблиця 1 

Розподіл навантаження в розрізі факультетів Луцького НТУ  

за 2016-2019 роки 

Факультети 

2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 

ставки години ставки години ставки години ставки години 

ФКНІТ 77,99 46794 51,4 30840 52 31200 56,8 34080 

ТФ 62,49 37494 81,2 48720 75,6 45360 74,9 44940 

МБФ 64,61 38766 61,7 37029 75,6 45360 58,8 35280 

ФАБД 48,52 29112 46,1 27660 48,0 28800 46,2 27720 

ФЕТЕ 54,64 32784 38,25 22950 41,2 24720 41,5 24900 

ФБ 60,23 36156 60,45 36270 58,5 35100 58,7 35220 

ФФОЛП 60,13 36078 62,0 37200 64,9 38940 65,1 39060 

Всього 428,64 257184 401,1 240660 399 239400 402 241200 

 

Як видно з приведених розрахунків 2016-2018 н.р. відбувалося падіння 

кількості годин та ставок навантаження викладачів, що обумовлено падінням 

контингенту студентів. В 2017-2018 н.р. відбулося падіння навантаження у 

порівнянні з попереднім роком на 27, 5% (16524 год.), в 2018 -2019 році цей 

процес уповільнився і скорочення склало 2,1% (1260 год). Найбільш значного 

зменшення навантаження серед факультетів Луцького НТУ в 2017-2018 н.р. 

зазнали ФКНІТ та ФЕТЕ. В 2018 - 2019 н. р. ситуація вирівнялась, і незначне  

зменшення навантаження зазнали ТФ та ФАБД. А 2019-2020 н.р. вже 

характеризується незначним зростанням кількості ставок по університету 
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(збільшилось на 3 ставки). Приріст навантаження отримав ФКНІТ. Майже не 

змінилось навантаження на ФБ, ФФОЛП, ФЕТЕ. Незначно втратили в годинах 

ТФ, ФАБД, МБФ. 

Таблиця 2 

Якісний склад професорсько-викладацького складу Луцького НТУ 

(штатні працівники) за 2014-2019 роки 

Рік Всього 

З них частка 

кандидати 

наук 
доктори наук 

кандидатів 

наук 

докторів 

наук 

2014 479 318 37 66,39 7,72 

2015 449 332 27 73,94 6,01 

2016 449 328 30 73,05 6,68 

2017 434 332 29 76,50 6,68 

2018 404 299 34 74,01 8,42 

2019 417 335 36 80,33 8,63 

 

В 2019 році навчальний процес забезпечували 417 штатних викладачів та 

7 зовнішніх сумісників. 

В 2019 році в Луцькому НТУ було захищено 3 дисертації доктора наук 

(Мікуліч О.А., Головенко Т.М., та Ягелюк С.В.), представлено до захисту 

4 кандидатських  дисертації.  

 

Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників 

Луцького НТУ  

Керуючись Законом України «Про вищу освіту» та відповідно до 

положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічні 

працівники університету, підвищують кваліфікацію та проходять стажування у 

відповідних наукових й освітньо-наукових установах України та за її межами, 

на підприємствах ,  не рідше, ніж один раз на п’ять років.  

За період з 02 січня 2019 року по 01 грудня 2019 року скеровано на 

стажування та підвищення кваліфікації 39 викладачів. Науково-педагогічні 

працівники університету проходили стажування та підвищення кваліфікації в 

наступних закладах та підприємствах: Інститут проблеми матеріалознавства 

НАН України ім. І.М. Францевича, Східноєвропейський національний 
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університет ім. Лесі Українки, НУ «Львівська політехніка», ТОВ «Волинська 

філія комп’ютерної академії Шаг», ТзОВ «Промбудсфера», Департамент 

соціальної політики Луцької міської ради, Інститут картоплярства НААН, ДП 

«Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс», ПАТ «СКФ Україна», 

Інститут розвитку людини університет «Україна», ПрАТ «Волиньобленерго», 

ТзОВ «Луцька пельменна фабрика», Волинський науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС України, ДП «Волинський облавтодор», ПрАТ 

«Волинь-Авто», ДП «Фесто», ТзОВ «Агро-Волинь», Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, ТОВ «Дейстал 

студія». 

Протягом 2019 року відділом кадрів проводилася робота щодо 

забезпечення успішного функціонування і розвитку університету з питань 

підбору, розстановки і підготовки кадрів, здатних ефективно вирішувати 

питання, пов’язані з діяльністю університету. Кадрова служба своєчасно 

здійснювала необхідні організаційні заходи щодо оголошення та проведення 

конкурсів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. 

При відборі кадрів вживалися заходи щодо створення прозорої системи 

призначення працівників на заміщення вакантних посад на відкритій 

конкурсній основі.  

Було проведено 6 засідань конкурсної комісії. За результатами 

конкурсного відбору було призначено 75 працівників науково-педагогічного 

складу. 

З метою удосконалення організаційно-методичного забезпечення 

навчального процесу в Луцькому НТУ та у зв’язку зі змінами в організації 

виробництва і праці було проведено ряд реорганізаційних змін у структурі 

університету станом на 01.09.2019 р.  

Відділом кадрів разом з навчальним відділом неодноразово здійснювалися 

перевірки стану трудової дисципліни. На виявлені порушення були реагування 

з боку керівництва Луцького НТУ. На засіданнях ректорату постійно 

розглядалися питання посилення відповідальності всіх без винятку працівників 

за дотримання трудової дисципліни, а також акцентувалася увага на 
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підвищення персональної відповідальності, як працівників керівного складу, 

так і інших працівників університету. Тому лише 1 працівника було притягнуто 

до дисциплінарної відповідальності у 2019 році. 

Відділом кадрів організована робота щодо обліку заохочень, своєчасно 

видаються накази з цих питань, на підставі яких заносяться відповідні записи 

до трудових книжок працівників нашого університету. У 2019 році було 

заохочено 327 працівників. 

Також відновлено преміювання за захист дисертації. 

Покращилася система заохочень шляхом преміювань працівників 

університету, що в значній мірі вплинуло на покращення трудової дисципліни 

та  стимулює покращення якості виконуваної робот 

Працівниками відділу кадрів постійно здійснюється перерахунок 

педагогічного стажу науково-педагогічним працівникам та педагогічним 

працівникам, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років 

відповідно до Постанови КМУ від  31.12.2001 р. №78. 

Аналогічний перерахунок проводиться для працівників бібліотеки 

щодо встановлення доплат за вислугу років відповідно до постанови КМУ 

від 22.01.2005 р. №84.  

З метою якісного обчислення педагогічного стажу постійно працює 

комісія з питань зарахування стажу педагогічної роботи для виплати 

надбавки за вислугу років (наказ Луцького НТУ від 24.10.2018 р. № 465-05-

35).  

За період з 01.09.2019 р. по цей час  відповідно до наказів Луцького 

НТУ 42 працівникам була встановлена надбавка або її перерахунок. Копії 

наказів були скеровані до бухгалтерії для проведення оплати праці. 

У відділі кадрів створений облік надбавок та доплат за вислугу років 

вищезазначених працівників для подальшої роботи.  

Відділом кадрів  спільно з працівниками бухгалтерії оптимізована 

робота та приведено у відповідність надання працівникам щорічних 

відпусток. З цією метою видано 159 наказів стосовно 819 працівників.  
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2. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА СКЛАДОВА 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Визначені ректоратом університету пріоритети у сфері навчальної і 

навчально-методичної роботи спрямовані на забезпечення високої якості освіти 

і наукових досліджень, їх нерозривної інтеграції та поєднання з інноваційною 

діяльністю для університету залишаються незмінними. Відповідно основними 

завданнями є:  

– ліцензування та акредитація в університеті нових спеціальностей і 

освітніх програм;  

– постійне підвищення фахового рівня викладання;  

– збільшення кількості іноземних студентів;   

– удосконалення внутрішньої системи контролю якості;  

– активізація профорієнтаційної роботи;   

– розвиток зв’язків із підприємствами та організаціями, що є 

потенційними роботодавцями для випускників університету. 

Значна увага приділялась вивченню впливу зовнішніх чинників та 

зменшення їх впливу на діяльність університету:  

– розробка та запровадження нових стандартів вищої освіти;  

– розробка та запровадження нових порядків процедур ліцензування та 

акредитації;  

– нові підходи до розподілу державного замовлення за освітнім ступенем 

«бакалавр» на денній формі навчання;  

– доступність вищої освіти за межами України (зокрема у Польщі);  

– демографічна ситуація та стан економіки.  

Навчання в Луцькому НТУ здійснюється за наступними спеціальностями 

Освітнього ступеня бакалавр (45 спеціальностей): 

– 014 Середня освіта (фізична культура) 

– 015 Професійна освіта ( Комп’ютерні технології) 

– 022 Дизайн 

– 035 Філологія 



13 

– 051 Економіка 

– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

– 075 Маркетинг 

–  072 Фінанси, банківська справа та   страхування 

– 071 Облік і оподаткування 

– 073 Менеджмент 

– 101 Екологія 

– 113 Прикладна математика 

– 121 Інженерія програмного забезпечення 

– 122 Комп’ютерні науки  

– 123 Комп'ютерна інженерія 

– 125 Кібербезпека 

– 151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

– 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

– 153 Мікро- та наносистемна техніка 

– 132 Матеріалознавство 

– 131 Прикладна механіка 

– 133 Галузеве машинобудування 

– 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

– 172 Телекомунікації та радіотехніка 

– 171 Електроніка 

– 181 Харчові технології 

– 182 Технології легкої промисловості 

– 191 Архітектура та містобудування 

– 192 Будівництво та цивільна інженерія 

– 205 Лісове господарство 

– 208 Агроінженерія 

– 232 Соціальне забезпечення 

– 241 Готельно-ресторанна справа 

– 242 Туризм 

– 263 Цивільна безпека 
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– 274 Автомобільний транспорт 

– 275 Транспортні технології (Автомобільний транспорт) 

– 292 Міжнародні економічні відносини 

– 081 Право 

– 201 Агрономія 

– 181 Харчові технології (скорочена форма) 

– 141 Електроенергетика, електротехнік та електромеханіка (скорочена 

форма) 

– 101 Екологія (скорочена форма) 

– 172 Телекомунікації та радіотехніка (скорочена форма) 

–  208 Агроінженерія (скорочена форма) 

Освітнього ступеня магістр (31 спеціальність):  

– 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 

– 022 Дизайн 

– 071 Облік і оподаткування 

– 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

– 073 Менеджмент 

– 075 Маркетинг 

– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

– 051 Економіка 

– 101 Екологія 

– 242 Туризм 

– 113 Прикладна математика 

– 123 Комп'ютерна інженерія 

– 122 Комп’ютерні науки  

– 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

– 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

– 153 Мікро- та наносистемна техніка 

– 132 Матеріалознавство 

– 131 Прикладна механіка 

– 133 Галузеве машинобудування 
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– 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

– 171 Електроніка 

– 172 Телекомунікації та радіотехніка 

– 192 Будівництво та цивільна інженерія 

– 263 Цивільна безпека 

– 275 Транспортні технології (Автомобільний транспорт) 

– 274 Автомобільний транспорт 

– 292 Міжнародні економічні відносини 

– 081 Право 

– 121 Інженерія програмного забезпечення 

– 017 Фізична культура і спорт 

– 208 Агроінженерія 

В 2019 році отримано право на підготовку за чотирма спеціальностями: 

першого (бакалаврського) рівня 

 053 Психологія 

 014 Середня освіта (Інформатика) 

другого (магістерського) рівня 

 191 Архітектура та містобудування 

 181 Харчові технології 

 011 Освітні, педагогічні науки (Інклюзивне навчання) 

Проведено акредитаційну експертизу наступних освітньо-професійних 

програм у 2019 році: 

 113 Прикладна математика 

 242 Туризм 

 172 Телекомунікації та радіотехніка 

 

Цьогорічна вступна кампанія характеризувалася наступними 

особливостями: 

1) Була найтривалішою за періодом її проведення в порівнянні з минулими 

роками, а саме: розпочалася з 13 травня і завершилась 30 листопада 2019 року. 
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2) Надскладною, а саме – вперше проводились творчі конкурси до початку 

прийому документів на спеціальності 022 Дизайн і 191 Архітектура та 

містобудування для вступників на основі повної загальної середньої освіти на 

місця за державним замовленням і окремо додаткова сесія для вступників 

виключно на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Загальна 

кількість їх проведення складала 30 творчих конкурсів. Тобто це ще одна 

вступна кампанія. Для порівняння з минулими роками –  було 6 конкурсів у 

основний етап їх проведення. 

Цього року розширено перелік спеціальностей вступу до магістратури з 

використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО для проведення 

вступних випробувань з іноземної мови, зокрема це спеціальності 

051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки; спеціальностей 

галузі знань 07 Управління та адміністрування; спеціальностей галузі знань 12 

Інформаційні технології; спеціальностей галузі знань 24 Сфера обслуговування. 

Для спеціальності 081 Право проводився широкий конкурс, який передбачав 

також складання єдиного фахового вступного випробування . 

Вступна кампанія 2019 за поданими заявами. 

Загальна кількість поданих заяв у цьому році становить 8369, в порівнянні 

з минулим роком на 799 заяв більше. 

Розглянемо динаміку поданих заяв в розрізі ступенів (рис. 1).  

 

Рис.1. Динаміка поданих заяв за ступенями 2017 - 2019 роки 
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БАКАЛАВР (школа) – збільшення кількості поданих заяв на 503 в 

порівнянні з минулим роком, що складає 12%. 

Прийом документів здійснювався на 40 спеціальностей (51 освітня  

програма). 

БАКАЛАВР (скороченик) – стійке збільшення на 565 заяв, що складає 

36,7 %. 

Прийом документів здійснювався на 40 спеціальностей (46 освітніх 

програм). 

МАГІСТР – зменшення кількості поданих заяв в порівнянні з минулим 

роком на 269, що складає 6,9%. Таке зменшення спричинене в першу чергу 

невдалим складанням вступного іспиту з іноземної мови з використанням 

технологій ЗНО за окремими спеціальностями. 

Прийом здійснювався на 31 спеціальність(35 освітніх програм). 

А тепер подивимось динаміку поданих заяв в розрізі факультетів (рис. 2). 

 

 

Рис.2. Динаміка поданих заяв за ступенями 2017 - 2019 роки 
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Бачимо зменшення на економічних факультетах: 305 заяв на ФБ і 139 заяв 

на ФФОЛП. 

Наступна складова заповнення ліцензованих обсягів . 

Заповнення ліцензованих обсягів зарахованими вступниками 2019 року за 

ступенями становить : 

Бакалавр (школа) – 14,21%; 

Бакалавр (скороченик) – 15,62%; 

Магістр – 33,27%. 

Заповнення ліцензованих обсягів за факультетами : 

ФКНІТ – 30,13% 

ФЕТЕ – 26,82% 

МБФ – 18,35% 

ФБ- 16,54% 

ФАБД-16,47% 

ФФОЛП – 16,30% 

ТФ - 13,36%. 

А тепер основні показники прийому 2019 зарахованих осіб за ступенями 

(рис.3, табл. 3). 

 

 

Рис.3 Динаміка зарахованих за ступенями 2015 – 2019 роки 

 

580 589 

669 

331 

661 671 681 

553 

780 

580 

823 

662 

539 

862 

728 
675 

706 

Бакалавр школа Бакалавр скороченик Спеціаліст Магістр 

2015

2016

2017

2018

2019



19 

Таблиця 3 

Джерела 

фінансування 

ЗАРАХУВАННЯ ПО РОКАХ ЗА ВСІМА СТУПЕНЯМИ 

2015 2016 2017 2018 2019 

2019 в 

порівнянні з 

2018 

Бюджет 1229 1718 1290 1253 1297 + 44 

Контракт 940 848 893 810 812 +2 

Разом 

по університету  
2169 2566 2183 2063 2109 

+ 46 

 

Динаміка наступна: 

БАКАЛАВР (школа) – зростання в порівнянні з минулим роком склало 66 

осіб. 

За джерелами фінансування:  

Бюджет – зростання 31 особа в порівнянні з минулим роком; Контракт - 

зростання 35 осіб. 

БАКАЛАВР (скороченик) – зростання в порівнянні з минулим роком 

склало 136 осіб. 

За джерелами фінансування: 

Бюджет – зростання  – 108 осіб; 

Контракт – зростання – 28 осіб. 

Загальна тенденція по БАКАЛАВРАТУ – до зростання. 

МАГІСТР – зменшення на 156 осіб. 

Бюджет – зменшення 95;  

Контракт – зменшення 61. 

В наступному році буде обов’язковим складання іноземної мови з 

використанням технологій ЗНО з широким переліком спеціальностей, не важко 

спрогнозувати зміни обсягу прийому до магістратури. Умовами  прийому до 

ВНЗ у 2020 році це передбачено. 

А тепер інформація по кожній категорії вступника окремо. 

БАКАЛАВР (школа) 

Адресне розміщення державного замовлення 2019 для вступників 

БАКАЛАВР школа за пріоритетами.  
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Рис.4. Адресне розміщення бюджетних місць за  пріоритетами 

 

Рекомендацію до зарахування на місця за державним замовленням до 

університету за 1, 2, 3 пріоритетами отримали 90 % рекомендованих; за 4, 5, 6 

пріоритетами отримали рекомендацію 9 % рекомендованих; за 7 пріоритетом 

отримали рекомендацію 1 % рекомендованих вступників. 

Обсяги прийому вступників за всіма спеціальностями на  основі повної 

загальної середньої освіти бюджет  і контракт,  денна і заочна форми разом 

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 відображає рейтинг спеціальностей по кількості зарахованих. 

Таблиця 4 

Рейтинг спеціальностей по кількості зарахованих в 2019 році. 

Спеціальність 
Обсяги прийому 

2019 

073 Менеджмент 53 

022 Дизайн 48 

014. 11 Середня освіта (фізична культура) 43 

232 Соціальне забезпечення 39 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 36 

241 Готельно-ресторанна справа 34 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 34 

075 Маркетинг 31 

274 Автомобільний транспорт 29 

081 Право 28 

192 Будівництво та цивільна інженерія 27 

123 Комп’ютерна інженерія 24 

121 Інженерія програмного забезпечення 21 

1 
63% 

2 
16% 

3 
11% 

4 
4% 

5 
2% 

6 
3% 

7 
1% 
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Спеціальність 
Обсяги прийому 

2019 

101 Екологія 20 

275.03 Транспортні технології ( на автомобільному транспорті) 17 

131 Прикладна механіка 16 

181 Харчові технології 15 

242 Туризм 15 

072 Фінанси, банківська справа та страхування  14 

125 Кібербезпека 14 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 14 

191 Архітектура та містобудування 14 

208 Агроінженерія 14 

122 Комп’ютерні науки  13 

205 Лісове господарство 13 

071 Облік і оподаткування 12 

035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) 11 

051 Економіка 10 

182 Технології легкої промисловості 10 

292 Міжнародні економічні відносини 10 

133 Галузеве машинобудування 10 

015.10  Професійна освіта. Комп’ютерні технології 10 

171 Електроніка 8 

201 Агрономія 8 

132 Матеріалознавство 5 

263 Цивільна безпека 3 

172 Телекомунікації та радіотехніка 2 

113 Прикладна математика 1 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1 

153 Мікро- та наносистемна техніка 1 

Всього 728 

 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти зараховано 728 студентів даної категорії проти 662 студенти в 

2018 році, що на 66 осіб більше.  

326 студентів зараховано на навчання за кошти державного бюджету та 

402 студенти за кошти фізичних чи/та юридичних осіб.  

На денну форму зараховано 610 осіб, що на 42 особи більше; на заочну 

форму зараховано 118 осіб, що на 24 особи більше в порівнянні з 2018 роком. 

Найбільшу кількість студентів на основі ПЗСО зараховано на 

спеціальності: 073 Менеджмент – 53 осіб; 022 Дизайн – 48 осіб; 014.11 Середня 

освіта (фізична культура) – 43 особи; 232 Соціальне забезпечення – 39 осіб; 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 36 осіб; 241 

Готельно-ресторанна справа – 34 особи. 

Найменшу кількість студентів зараховано на навчання на основі ПЗСО на 

спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 153 
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Мікро- та наносистемна техніка та 113 Прикладна математика – по 1 особі; 

172 Телекомунікації та радіотехніка – 2 особи, 263  Цивільна безпека –  3 особи. 

Візуально обсяги прийому  2019 на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на основі повної загальної освіти  представлені на рис. 5. 

 

Рис 5. Обсяги прийому 2019 року  

(бакалавр на основі повної загальної середньої освіти)  
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182 Технології легкої промисловості 

035 Філологія (прикладна лінгвістика) 

071 Облік і оподаткування 

205 Лісове господарство 
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123 Комп’ютерна інженерія 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

081 Право 

274 Автомобільний транспорт 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

241 Готельно-ресторанна справа 

141 Електроенергетика, електротехніка та  … 

232 Соціальне забезпечення 

014. 11 Середня освіта (фізична культура) 

022 Дизайн 

073 Менеджмент 
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Збільшення обсягів прийому на спеціальностях: 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – на 23 особи,  

073 Менеджмент – на 17 осіб,  

241 Готельно-ресторанна справа – на 15 осіб,  

014.11 Середня освіта (фізична культура) - 9 

075 Маркетинг – на 9 осіб  

 

Рис.6. Збільшення обсягів прийому: 2019 р. в порівнянні з 2018 р.   

 (бакалавр на основі повної загальної середньої освіти) 
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Зменшення обсягів прийому  на спеціальностях: 

035.10 Філологія – на 13 осіб;  

081 Право – на 12 осіб;  

121 Інженерія програмного забезпечення – 11 осіб; 133 Галузеве 

машинобудування – на 8 осіб . 

 

 

Рис 7. Зменшення обсягу прийому 2019 (бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти) 

Наступна складова –  кількість зарахованих за конкурсними балами 2019 

 

Рис 8. Кількість зарахованих на денну форму навчання з конкурсними балами 
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Рис 9. Кількість зарахованих на заочну форму навчання з конкурсними балами 

 

Переважна більшість зарахованих на навчання на  денну форму мають 121-

140 балів. 

 

Категорія вступника БАКАЛАВР СКОРОЧЕНИК 

Зараховано з дипломом молодшого спеціаліста для здобуття ступеня  

бакалавра 668 осіб на перший курс із скороченим терміном навчання і 7 осіб на 

другий курс з нормативним терміном навчання, що на 136 осіб більше в 

порівнянні з минулим роком.  

Таблиця 5 

Обсяги прийому 2019 для здобуття освітнього ступеня  бакалавра (на основі 

ОКР молодшого спеціаліста) 

 Факультет спеціальність 

Зараховано 

бюджет і 

контракт разом 

192 Будівництво та цивільна інженерія 47 

275.03 
Транспортні технології 

( на автомобільному транспорті) 
46 

071 Облік і оподаткування 40 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  41 

274 Автомобільний транспорт 36 

133 Галузеве машинобудування 33 

205 Лісове господарство 30 

015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології 26 

292 Міжнародні економічні відносини 25 

022 Дизайн 23 

123 Комп'ютерна інженерія 23 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 22 

121 Інженерія програмного забезпечення 22 

122 Комп'ютерні науки 22 

10 

59 

26 

17 

6 

100-120 121-140 141-160 161-180 181-200
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 Факультет спеціальність 

Зараховано 

бюджет і 

контракт разом 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 22 

131 Прикладна механіка 21 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 18 

132 Матеріалознавство 18 

125 Кібербезпека 16 

073 Менеджмент 15 

208 Агроінженерія 15 

181 Харчові технології 14 

075 Маркетинг 12 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 10 

171 Електроніка 10 

241 Готельно-ресторанна справа 10 

182 Технології легкої промисловості 8 

153 Мікро- та наносистемна техніка 7 

172 Телекомунікації та радіотехніка 7 

242 Туризм  7 

051 Економіка 6 

191 Архітектура та містобудування 6 

101 Екологія 6 

263 Цивільна безпека 2 

113 Прикладна математика 1 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1 

РАЗОМ: 668 

 

Найбільше зарахованих з дипломом молодшого спеціаліста на 

спеціальностях  

192 Будівництво та цивільна інженерія – 47 осіб 

 275.03 Транспортні технології –  46 осіб;  

071 Облік і оподаткування – 40 осіб;  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 41 осіб.  

Найменше зараховано на спеціальності  

263 Цивільна безпека – 2 особи та  

113 Прикладна математика  

і 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – по 1 особі. 

Кількість зарахованих на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі  диплома молодшого спеціаліста в розрізі коледжів 

наведено на рисунку 10. 
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Рис 10. Бакалавр (вступ на основі диплома молодшого спеціаліста)  

Найбільше зараховано з Технічного коледжу Луцького НТУ – 92 особи,  

Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ – 87 осіб,  

Волинського коледжу НУХТ – 72 особи,  

Коледжу технологій, бізнесу та права СНУ – 34 особи, Любешівського 

технічного коледжу – 32 особи. 

Відсоток зарахованих випускників з коледжів, які є в структурі 

університету становить 34 %. В порівнянні з минулими роками кількісні 

показники зарахованих цієї категорії на рівні. 

Відсоток зарахованих вступників з дипломом молодшого спеціаліста від 

загальної кількості ступеня бакалавра становить 48 %. 
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Категорія вступника МАГІСТР 

Таблиця 6  

Обсяги прийому 2019 ступінь магістр (на основі бакалавра, спеціаліста, 

магістра) 

Факультет спеціальність 

Всього 

зараховано 

бюджет і 

контракт 

192 Будівництво та цивільна інженерія 70 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  60 

133 Галузеве машинобудування 46 

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 41 

073 Менеджмент 36 

101 Екологія 35 

131 Прикладна механіка 34 

015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології 34 

051 Економіка 31 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 30 

274 Автомобільний транспорт 29 

132 Матеріалознавство 22 

022 Дизайн 22 

122 Комп'ютерні науки 21 

071 Облік і оподаткування 20 

017 Фізична культура і спорт 18 

263 Цивільна безпека 18 

123 Комп'ютерна інженерія 17 

076.01 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Економіка 

підприємства 
16 

121 Інженерія програмного забезпечення 15 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 14 

208 Агроінженерія 12 

076.02 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Товарознавство та експертиза в митній справі 
12 

171 Електроніка 9 

113 Прикладна математика 9 

075 Маркетинг 8 

081 Право 6 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 5 

153 Мікро- та наносистемна техніка 5 

172 Телекомунікації та радіотехніка 4 

242 Туризм  4 

292 Міжнародні економічні відносини 3 

 РАЗОМ: 706 

 

Обсяги прийому на магістратуру наступні: 

Найбільше зарахованих для вступу в магістратуру в цьому році на 
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спеціальності  

192 Будівництво та цивільна інженерія – 70 осіб;  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 60 осіб,  

133 Галузеве машинобудування – 46 осіб;  

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) – 41 особа,  

а найменше на спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка та 242 

Туризм – по 4 особи, 292 Міжнародні економічні відносини – 3 особи. 

Загалом в цьому році зараховано для здобуття ступеня магістра денної та 

заочної форм навчання 706 осіб, що на 156 менше, ніж в минулому році. 

За джерелами фінансування бюджет зменшився на 95 осіб, контракт 

зменшився на 61 особу. 

За формами навчання денна форма зменшилась на 117 осіб, а заочна  

форма зменшилась на 39 осіб. 

Відсоток зарахованих до магістратури від кількості випускників нашого 

університету складає 50,5 % . 

Відсоток зарахованих до магістратури вступників, які отримали ступінь 

вищої освіти в іншому ЗВО складає 18%, а Луцький НТУ (82%).  

А тепер загальні обсяги прийому по спеціальностях за всіма ступенями, 

джерелами, і формами навчання (Таблиця 7). 

Рейтинг спеціальностей 2019 по кількості зарахованих . 

Таблиця 7 

Обсяги прийому 2019 всі освітні ступені 

Назва спеціальності Всього 

192 Будівництво та цивільна інженерія 144 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 137 

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 105 

073 Менеджмент 104 

022 Дизайн  94 

274 Автомобільний транспорт  94 

133 Галузеве машинобудування 89 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 84 

071 Облік і оподаткування 72 

131 Прикладна механіка 71 

015.10 Професійна освіта (комп'ютерні технології) 70 

014.11 Середня освіта (фізична культура) 65 

123 Комп'ютерна інженерія 64 
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Назва спеціальності Всього 

101 Екологія 61 

121 Інженерія програмного забезпечення 58 

122 Комп'ютерні науки 56 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 54 

075 Маркетинг 51 

051 Економіка 47 

241 Готельно-ресторанна справа 44 

132 Матеріалознавство 45 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 46 

205 Лісове господарство 43 

208 Агроінженерія 41 

292 Міжнародні економічні відносини 38 

081 Право 38 

232* Соціальне забезпечення 39 

125 Кібербезпека 31 

181 Харчові технології 29 

171 Електроніка 27 

242 Туризм 26 

263 Цивільна безпека 23 

191 Архітектура та містобудування 20 

017** Фізична культура  18 

182 Технології легкої промисловості 18 

172 Телекомунікації та радіотехніка 13 

153 Мікро- та наносистемна техніка 13 

113 Прикладна математика 11 

035* Філологія (прикладна лінгвістика) 11 

201* Агрономія 8 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 7 

   РАЗОМ: 2109 

* - спеціальності, що мають лише вступ на основі ПЗСО 

** - спеціальність, що має лише вступ в магістратуру 

 

З метою підбиття підсумків роботи факультетів з прийому на навчання 

розглянемо динаміку кількості зарахованих за останні три роки. рис. 11.  

Як видно з рис 10, найбільше зарахованих на навчання в цьому році на  

МБФ – 419 осіб,  

ТФ – 313 осіб,  

ФБ – 324 особи; найменше на ФФОЛП – 206 осіб. 

Найбільший приріст вступників цього року на ФЕТЕ – на 108 особи (на 

56 %), та МБФ – на 63 осіб (на 18 %); відчутне зменшення зарахованих 

вступників на ФФОЛП – зменшення на 109 осіб (на 35 %).  
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Рис 11. Динаміка кількості зарахованих в розрізі факультетів (2017-2019рр.) 

 

Частку факультетів в загальній кількості зарахованих на навчання в 2019 

році наведено на рис 12.  

 

Рис 12. Частка факультетів в загальній кількості зарахованих на навчання 

в 2019 році 

Найбільша частка – 20% - МБФ; по 15 % ТФ і ФБ;14% - ФЕТЕ; КНІТ- 

13% і  ФБД-13% і ФФОЛП – 10%. 
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Частку факультетів в розрізі джерел фінансування зарахованих на 

навчання в 2019 році наведено на рис. 13. 

 

Рис. 13 Частка факультетів в загальній кількості зарахованих на бюджет в 

2019 році 

БЮДЖЕТ 

Найбільше бюджету на МБФ - 22% , ТФ – 20%; КНІТ -15%, ФЕТЕ – 14%, 

ФБД- 13% ; ФБ-10%  і ФФОЛП – 6%. 

КОНТРАКТ 

Найбільше контракту на ФБ- 24% ;  ФФОЛП – 16% 

ФЕТЕ  - 15%; МБФ- 16; ФБД-12%; ФКНІТ – 10%; ТФ -7%.  
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Рис. 14 Частка факультетів в загальній кількості зарахованих на контракт  

в 2019 році 

Таким чином, вступна кампанія 2019 року за результатами є успішною 

Освітній процес в університеті регламентується як загальнодержавними 

нормами, визначеними Законом України «Про вищу освіту», законодавчими 

актами, наказами МОН України, так і розробленими в університеті 

Положеннями, рішеннями вченої ради Луцького НТУ, відповідними наказами 

та розпорядженнями по університету, щорічним Регламентом роботи. 

 

Динаміка контингенту студентів Луцького НТУ у розрізі ступенів освіти, 

факультетів та форм навчання представлена в таблицях 8 і 9. 
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Таблиця 8. 

Динаміка контингенту студентів Луцького НТУ за 2014-2019 роки 

(у розрізі ступенів освіти та форм навчання) 

ОКР, рівні 

вищої освіти 

Форма 

навчання 

Джерело 

фінансування 

навчання 

Форма обліку, 

осіб 

Чисельність студентів 

роки 

2014  2015  2016. 2017  2018 2019 

Бакалавр 

Денна 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних 

фізичних 

фізичних 

приведених
1 

1959 

811 

2770 

2818 

2000 

930 

2930 

2985 

2047 

908 

2955 

3031 

2015 

999 

3014 

3058 

1812 

1046 

2858 

2858 

1929 

1150 

3079 

3079 

Заочна 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних 

фізичних 

фізичних 

приведених
1
 

626 

1022 

1648 

418 

465 

834 

1299 

322 

331 

755 

1086 

263 

279 

751 

1030 

245 

225 

677 

902 

226 

220 

659 

879 

220 

Денна та 

заочна – 

разом 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних 

фізичних 

фізичних 

приведених
1
 

2585 

1833 

4418 

3236 

2465 

1764 

4229 

3307 

2378 

1663 

4041 

3294 

2294 

1750 

4044 

3303 

2037 

1723 

3760 

3084 

2149 

1809 

3958 

3299 

Спеціаліст 

Денна 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних 

фізичних 

фізичних 

приведених
1
 

395 

104 

499 

585 

264 

51 

315 

358 

334 

37 

371 

412 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Заочна 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних 

фізичних 

фізичних 

приведених
1
 

303 

142 

445 

219 

165 

183 

348 

161 

194 

117 

311 

143 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Денна та 

заочна – 

разом 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних 

фізичних 

фізичних 

приведених
1
 

698 

246 

944 

804 

429 

234 

663 

519 

528 

154 

682 

555 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Магістр 

Денна 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних 

фізичних 

фізичних 

приведених
1
 

249 

41 

290 

590 

307 

74 

381 

764 

530 

73 

603 

1210 

830 

114 

944 

1918 

1040 

145 

1185 

2370 

1005 

114 

1119 

2238 

Заочна 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних 

фізичних 

фізичних 

приведених
1
 

97 

66 

158 

85 

99 

89 

188 

94 

164 

111 

275 

137 

194 

204 

398 

197 

152 

286 

438 

219 

148 

260 

408 

204 

Денна та 

заочна – 

разом 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних 

фізичних 

фізичних 

приведених
1
 

346 

107 

448 

675 

406 

163 

569 

858 

694 

184 

878 

1347 

1024 

318 

1342 

2115 

1192 

431 

1623 

2589 

1153 

374 

1527 

2442 

Луцький 

НТУ – 

всього 

Денна 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних 

фізичних 

фізичних 

приведених
1 

2603 

956 

3559 

3993 

2571 

1055 

3626 

4107 

2911 

1018 

3929 

4653 

2845 

1113 

3958 

4976 

2852 

1191 

4043 

5228 

2934 

1264 

4198 

5317 

Заочна 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних 

фізичних 

фізичних 

приведених
1 

1026 

1225 

2251 

722 

729 

1106 

1835 

577 

689 

983 

1672 

543 

473 

955 

1428 

442 

377 

963 

1340 

445 

368 

919 

1287 

424 

Денна та 

заочна – 

разом 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних 

фізичних 

фізичних 

приведених
1 

3629 

2181 

5810 

4715 

3300 

2161 

5461 

4684 

3600 

2001 

5601 

5196 

3318 

2068 

5386 

5418 

3229 

2154 

5383 

5673 

3302 

2183 

5485 

5741 

1  
– приведений контингент студентів за Постановою Кабінету Міністрів України № 1134 від 17 серпня 2002 
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Найбільш інтегруючим та таким, що враховує всі фактори та особливості 

обліку студентського складу у вищому навчальному закладі, є «Приведений 

контингент студентів за Постановою Кабінету Міністрів України № 1134 від 17 

серпня 2002 р.». Аналіз саме цього показника показує, що два роки поспіль у 

Луцькому НТУ спостерігається стабільний тренд щодо збільшення чисельності 

студентів, а саме, за два роки їх чисельність зросла на 734 приведених студентів 

(на 15,7 %), а за останній – на 222 та 4,3 % відповідно (рис. 15 та табл. 8). 

 
Рис. 15. Динаміка приведеного контингенту Луцького НТУ у 2017 – 2019 рр.  

На рисунку 16 наведено чисельність студентів у розрізі факультетів 

університету та частка кожного факультету в загальній чисельності студентів 

Луцького НТУ у 2019 році. 

 
Рис. 16. Структура контингенту студентів Луцького НТУ у 2019 р.  
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Таблиця 9. 

Динаміка контингенту студентів Луцького НТУ  за 2014-2019 роки  

( у розрізі факультетів та форм навчання) 

 

Кафедра військової підготовки Луцького НТУ випустила у 2019 році  

36 студентів, з них за наступними спеціальностями 

 механізовані підрозділи - 11 чол. 

Факультети 
Форма 

навчання 

Джерела 

фінансування 

Чисельність студентів за роками 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Технологічний  

факультет 

Денна 

Бюджет 405 385 509 611 556 557 

Контракт 20 10 13 47 70 101 

Разом 425 395 522 658 626 658 

Заочна 

Бюджет 138 83 75 70 58 48 

Контракт 21 18 39 57 59 54 

Разом 159 101 114 127 117 102 

Машинобудівний факультет 

Денна 

Бюджет 469 487 550 566 592 641 

Контракт 102 116 127 134 134 132 

Разом 571 603 677 700 726 773 

Заочна 

Бюджет 201 156 138 86 80 94 

Контракт 237 158 140 140 150 165 

Разом 438 314 278 226 230 259 

Факультет комп’ютерних 

наук та інформаційних 

технологій 

Денна 

Бюджет 522 544 640 452 447 463 

Контракт 80 70 69 103 157 190 

Разом 602 614 709 555 604 653 

Заочна 

Бюджет 83 64 69 45 47 36 

Контракт 84 70 66 53 59 49 

Разом 167 134 135 98 106 85 

Факультет архітектури, 

будівництва та дизайну 

Денна 

Бюджет 395 357 399 399 429 441 

Контракт 68 77 101 99 112 128 

Разом 463 434 500 498 541 569 

Заочна 

Бюджет 194 128 99 65 51 34 

Контракт 114 99 125 151 130 122 

Разом 308 227 224 216 181 156 

Факультет екології, туризму 

та електроінженерії 

Денна 

Бюджет 490 442 343 308 305 336 

Контракт 119 160 181 242 204 194 

Разом 609 602 524 550 509 530 

Заочна 

Бюджет 203 168 98 55 51 67 

Контракт 98 95 127 150 134 122 

Разом 301 263 225 205 185 189 

Факультет бізнесу 

Денна 

Бюджет 248 260 364 370 341 312 

Контракт 219 253 289 302 314 306 

Разом 467 513 653 672 655 618 

Заочна 

Бюджет 142 84 129 88 57 50 

Контракт 284 269 239 227 243 239 

Разом 426 353 368 315 300 289 

Факультет фінансів, обліку, 

лінгвістики та права 

Денна 

Бюджет 74 96 106 139 182 184 

Контракт 348 369 238 186 200 213 

Разом 422 465 344 325 382 397 

Заочна 

Бюджет 60 46 81 64 33 39 

Контракт 392 397 247 177 188 168 

Разом 452 443 328 241 221 207 

Всього по університету 

Денна 

Бюджет 2603 2571 2911 2845 2852 2934 

Контракт 956 1055 1018 1113 1191 1264 

Разом 3559 3626 3929 3958 4043 4198 

Заочна 

Бюджет 1021 729 689 473 377 368 

Контракт 1230 1106 983 955 963 919 

Разом 2251 1835 1672 1428 1340 1287 

Всього  5810 5461 5601 5386 5383 5485 
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 наземна артилерія - 12 чол.  

 психологи - 13 чол. 

На сьогодні навчаються на кафедрі 1-й курс - 47студентів. З них: 

– механізовані підрозділи - 17 чол. 

– наземна артилерія - 13 чол.  

– психологи - 17 чол. 

2-й курс - 39 студентів, з них: 

 механізовані підрозділи - 13 чол. 

 наземна артилерія – 13 чол.  

 психологи – 13 чол. 

 

Організація навчального процесу відповідно до стандартів вищої 

освіти 

Особливої уваги було приділено організації процесу вільного вибору 

студентами навчальних дисциплін, обсяг яких у загальній кількості залікових 

кредитів складає не менше 25%. У 2018-2019 навчальному році участь у 

голосуванні щодо вільного обрання дисциплін з переліку взяли студенти 

перших-третіх курсів CВО «бакалавр» та перших курсів СВО «магістр».  

Організація практичної підготовки здійснюється відповідно до чинного 

законодавства, методичних рекомендацій МОН України та на основі 

«Положення про порядок проведення практики студентів у університеті». 

Заходи, пов’язані з організацією практики, визначаються наказом ректора 

університету. Перелік усіх видів практик для кожного напряму підготовки і 

спеціальності, їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальними та 

навчальними робочими планами відповідно до стандартів освіти.  

З метою забезпечення якісного викладання дисциплін викладачами 

університету здійснюється видавництво навчальних підручників, посібників, 

методичних вказівок, електронних видань. Методичне забезпечення дисциплін 

у 2014-2019 роках приведене в таблиці 10. 
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Таблиця 10 

Методичне забезпечення дисциплін у 2016-2018 роках 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Методичні вказівки 857 768 763 769 902 801 

Навчальні посібники 41 43 40 46 26 27 

Електронні видання 50 66 51 46 50 48 
 

Як видно з наведених даних у 2018 році відбувся приріст по видавництву 

методичних вказівок на 17,3% та електронних видань на 8,7%.. Тоді як 

написання навчальних посібників зменшилося на 20 одиниць у порівнянні з 

2017 роком. У 2019 році кількість методичних вказівок скоротилась на 101 

одиницю у порівнянні з попереднім роком. Незначно скоротилась кількість 

навчальних посібників та електронних видань. 

Зміст і послідовність практик визначається наскрізною програмою, на 

основі якої щорічно розробляються та затверджуються робочі програми 

відповідних видів практики. За результатами практики студент звітується у 

комісії, призначеній розпорядженням проректора з навчальної і науково-

педагогічної роботи. Звітні матеріали з практики зберігаються на кафедрах. 

Практична підготовка студентів університету проводиться на базах 

практики, які забезпечують виконання програми для відповідних рівнів вищої 

освіти, або в структурному підрозділі університету. З усіма базами практик 

укладено відповідні угоди. 

Одним із показників якості підготовки фахівців різних освітніх рівнів є 

отримання ними диплому з відзнакою. 

Таблиця 11 

Дипломи з відзнакою, видані у 2014-2019 роках 

Факуль

тети 

2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 

бак спец маг бак 
сп

ец 
маг бак спец маг бак маг бак маг 

ФКНІТ 5 8 8 7 10 9 8 20 18 16’ 23 19 2 

ТФ 2 14 14 0 3 19 4 2 0 9 28 11 27 

МБФ 10 8 7 9 8 21 12 5 26 18 25 16 35 

ФАБД 8 14 27 10 10 0 14 14 21 12 39 25 44 

ФЕТЕ 20 18 15 9 21 1 5 12 12 15 54 17 41 

ФБ 25 17 26 23 8 44 23 19 42 45 62 41 60 

ФФОЛП 32 29 32 22 43 16 27 16 32 28 38 18 37 

Разом 102 108 129 80 103 110 93 88 151 143 269 147 246 
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За 2016-2018 роки прослідковується позитивна динаміка якості 

підготовки фахівців різних освітніх рівнів, оскільки кількість дипломів з 

відзнакою має чітку тенденцію до зростання, так кількість дипломів з 

відзнакою магістрів по Луцькому НТУ в 2018 році склала 230, що у 2,1 рази 

більше ніж у 2016 році. Кількість червоних дипломів в  2018-2019 навчальному 

році незначно зросла по бакалаврату та скоротилась на 23 одиниці по 

магістратурі. 

Важливою складовою реалізації положень Закону України «Про вищу 

освіту» є розширення академічної мобільності студентів, зрозумілість і 

прозорість документів про вищу освіту. З цією метою та на виконання 

відповідних наказів МОН України в університеті студенти отримують дипломи 

та додатки до них європейського зразка з перекладом на англійську мову. 

Також двомовний запис (українською та англійською мовами) містить й 

академічна довідка. 

В Луцькому НТУ працює Підготовче відділення для іноземців (Ліцензія 

на підготовку іноземців до вступу у вищі навчальні заклади Серія АГ № 

582602, дійсна до 01.07.2021 року. Ліцензійний обсяг 150 чоловік на рік) 

Підготовче відділення для іноземців здійснює підготовку до вступу у 

вищі навчальні заклади України іноземних громадян.  

За один рік навчання на підготовчому відділенні іноземці, поряд з 

поглибленим вивченням української мови, отримують необхідні знання з 

математики, фізики, інформатики та  інших фундаментальних наук. 

У 2019 року у відділі неперервного навчання на підготовчому відділенні 

для іноземців навчалося 4 іноземних слухача: 1 – з Пакистану, 3 – з Нігерії 

Термін їхнього навчання становить 10 місяців, за які вони вивчають українську 

мову для підготовки до вступу в Луцький НТУ. 

До початку 2018-2019 навчального року було розроблено і затверджено 

51 навчальних планів для ступеня вищої освіти бакалавр  та 35 навчальних 

планів для ступеня вищої освіти магістр. На всі спеціальності розроблені робочі 

навчальні плани, навчально-методичні комплекси. Відповідно до навчальних 
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планів кафедрами університету розроблені робочі програми до дисциплін. 

Навчальна діяльність контролюється розкладом занять відповідно до робочих 

навчальних планів. Навчальним відділом ведеться перевірка виконання 

індивідуального плану викладача. Вченою радою встановлюється графік 

перевірки факультетів.  

Виховна робота в Луцькому НТУ проводиться кураторами, деканатами,  

відділом соціокультурної та виховної роботи, бібліотекою, музеєм, відділом 

неперервного навчання. Основні заходи організації та провадження виховного 

та культурно-патріотичного  процесу у Луцькому НТУ за 2019 рік. 

Таблиця 12 

Виховні заходи Луцького НТУ за 2019 рік.  
№ з/п Дата Характеристика заходу 

1 17.01 Урочисте присвоєння офіцерських звань 

2 09.02 Урочисте вручення дипломів магістра 

3 15.02 Виставка «Зимовий Луцьк» 

4 28.02 Палітра настрою. Виставка студентських робіт 

5 06.03 Вічно живе Шевченкове слово. До 205-ої річниці від Дня 

народження великого Кобзаря 

6 08.03 Вітання жінок зі святом 8- Березня 

7 15.03 Відзначення Дня українського добровольця 

8 20.03 Квест для першокурсників ФЕТЕ 

9 23.03 20-річчя факультету екології, туризму та електроінженерії Луцького 

національного технічного університету. 

10 27.03 Вшанування 90-річчя ОУН «Одягнувши вишиванки, пішли 

назустріч танкам» 

11 28.03 Еко-челендж студентів МБФ 

12 30.03 Міс та Містер ФФОЛП 

13 03.04 Містер і Міс ФБ 

14 05.04 Міс та Містер ТФ 

15 11.04 Міс і Містер ФЕТЕ 

16 11.04 Захід присвячений 380-річниці від Дня народження видатного 

полководця, Гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи 

17 13.04 Висадка дерев на честь загиблих воїнів АТО 

18 24.04 Кращий студент Луцького НТУ 

19 25.04 Благодійна виставка до пасхальних свят 

20 26.04 Великодні смаколики бійцям АТО 

21 08.05 День пам’яті та примирення 

22 11.05 Найяскравіший символ України – вишитий рушник. 

23 16.05 Конкурс паперових «Етно-суконь» 

24 16.05 Всеукраїнський день вишиванки 

25 18.05  Король та королева Луцького НТУ 

26 23.05 Екскурсія працівників університету на Черкащину 

27 11.06 Відвідани Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

«Пролісок» 

28 02.07 Відкриття скульптури – симоволу студенства 

29 24.07 Вручення дипломів бакалавра 
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№ з/п Дата Характеристика заходу 

30 19.07  «Кубок ректора» з метання списа 

31 20.07 Складання присяги курсантів військової кафедри 

32 03.09 Свято першокурсника 

33 13.09 Велопробіг ІТ-ішників 

34 20.09  До Міжнародного дня студентського спорту – спортивний 

флешмоб 

35 20.09 Відвідини музею сучасного українського мистецтва Корсаків 

36 04.10 Відзначення дня працівника освіти 

37 11.10 Спортивні змагання «Козацькі забави» 

38 11.10 Виставка творчих робіт «Ідея місто» 

39 11.10 До Дня Захисника України  – тематичний захід «Дорогами 

козацької слави». 

40 19.10 Змагання з козацьких бойових мистецтв на кубок Луцька 

41 23.10 Дебют першокурсника ФАБД 

42 24.10 До дня автомобіліста Extremeshow та слалом 

43 25.10 Презенція фільму до 100-річчя створення УНР 

44 31.10 Інтерактивний захід воркшоп «СОЦіоСТУДія» 

45 05.11 Колективна поїздка на Закарпаття 

46 08.11 Дебют першокурсника ФБ 

47 08.11 День української писемності та мови у Луцькому НТУ 

48 15.11 Дебют першокурсника ФФОЛП 

49 16.11 День відкритих дверей у Луцькому НТУ 

50 19.11 Дебют першокурсника ФЕТЕ 

 

Фізичне самовдосконалення студентів у Луцькому НТУ реалізується 

шляхом організації та проведення занять із фізичного виховання, 

індивідуальних занять груп здоров’я, секційних занять із таких видів спорту: 

баскетбол (чол.), волейбол (чол., жін.), футбол, легка атлетика, карате, 

рукопашний бій, атлетична гімнастика, плавання, н./теніс. 

У Луцькому НТУ студенти та працівники мають змогу відвідувати басейн, 

тренажерні зали, різноманітні спортивні секції. 

Професійна робота тренерів та керівників спортивних секцій дозволяє 

студентам Луцького НТУ перемагати в різноманітних спортивних змаганнях 

місцевого, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Інформацію про спортивні перемоги студентів Луцького НТУ наведено в 

таблиці 13.  
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Таблиця 13  

Спортивні досягнення студентів Луцького НТУ у 2019 році 

№ 

з/п 
Вид змагань 

Інформація про переможців та 

зайняте місце 

Дата 

проведення 

1  

Міжнародний Різдвяний турнір з 

мініфутболу м. Брест   

(викладачі ЛНТУ 50 +) 

ІІ місце січень 

2 1 

Всеукраїнський турнір з жіночого 

волейболу присвячений 

Міжнародному жіночому дню м. 

Сарни 

жіноча збірна  Луцького НТУ з 

волейболу  посіла ІІІ місце 
6 березня 

3  
Відкритий чемпіонат Україна із 

пауерліфтингу 

ІІ місце, Ярмолюк Іван  

ст. гр. ФК-31 
6 квітня 

4 3 
Чемпіонаті Волині з 

футзалу(ветерани) 

збірна Луцького НТУ (50+) 

посіла ІІ місце 
9 квітня 

5 4 Першість з плавання  Луцького НТУ 
взяли участь понад  100 

студентів-плавців 
11 квітня 

6 5 
Всеукраїнський турнір з волейболу 

«Lutsk volley» 
Луцький НТУ 3 місце 15 квітня 

7 6 
Відкритий чемпіонат Волині з легкої 

атлетики 

взяли участь спортсмени 

Луцького НТУ 
11 травня 

8 7 
Кубок ректора з волейболу, чоловіки 

«Абітурієнт 2019» 

Команда Луцького НТУ 

І місце 
10 травня 

9 8 

29-тий Чемпіонат Світу з 

пауерліфтингу World WPA 

Championships 

Ярмолюк Іван 

виконав норматив Майстра 

спорту міжнародного класу 

(МСМК) 

16-19 травня 

10  Легкоатлетична естафета м. Луцьк ІІІ місце травень 

11 9 
Взяли участь у всеукраїнській акції 

«Зелена миля» 

взяли участь студенти 

Луцького НТУ 
31 травня 

12  
Всеукраїнський турнір по футболу 

м. Горохів  (викладачі ЛНТУ 50 +) 
І місце 6 червня 

13  
Міжрегіональний кубок по футболу 

м. Радехів  (викладачі ЛНТУ 50 +) 
І місце 7 липня 

14  
Х Міжнародний турнір по футболу 

м. Брест  (викладачі ЛНТУ 50 +) 
ІІ місце 10 серпня 

15  
«Кубок Надбужжя» з футболу 

м. Радехів  (викладачі ЛНТУ 50 +) 
І місце 15 вересня 

16 1 
Флешмоб присвячений 

міжнародному студентському спорту 

взяли участь студенти 

Луцького НТУ 
20 вересня 

17 1 
Чемпіонат Європи з бойового самбо 

м. Жешув (Польша) 

Мельничук Іван ст. гр. ФК-21 І 

місце 

Бухалюк Максим ст. гр. 

ФК-31, ІІ місце 

Ковальчук Дмитро ст. гр.  

ФК-12 ІІ місце 

25-27 

вересня 

18 1 
Фізкультурно-патріотичний 

фестиваль «Козацькі забави» 

взяли участь студенти 

Луцького НТУ 
10 жовтня 

19 1 
Чемпіонат Європи з карате 

м. Арад (Румунія) 

Захаренко Ярослав 

І місце 

12-13 

жовтня 
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№ 

з/п 
Вид змагань 

Інформація про переможців та 

зайняте місце 

Дата 

проведення 

20 1 
Відкритий кубку Луцька з рукопашу 

(гопак) 

Шелофаст Даніїл І місце 

Мельничук Іван І місце 

Ярошик Максим ІІ місце 

19-20 

жовтня 

21 1 Кубок України з карате м.Луцьк Пальонка Дмитро І місце 30 жовтня 

22 1 
Кубок України з бойового самбо 

м. Київ 

Ковальчук Дмитро  І місце 

(виконав норматив майстра 

спорту України) 

Бондаренко Олексій І місце 

(виконав норматив майстра 

спорту України) 

2-3 

листопада 

23 1 
Кубок України з плавання 

м. Бровари 

Корольчук Анастасія 

ІІ та ІІІ місце (гр. ФК-11) 

Карасійчук Антон 

ІV місце (гр. БДН-22) 

Міщук Дмитро 

VІ місце (гр. ФК-21) 

6-9 

листопада 

24 1 
Вища «Студентська ліга» України з 

волейболу чоловіки 
5 місце 

Листопад-

березень 

25 1 
Чемпіонат України з волейболу друга 

ліга 
6 місце 

Грудень- 

квітень 

26 1 
Відкритий Чемпіонат м. Луцька з 

волейболу чоловіки, група «А» 
6 місце 

Жовтень - 

травень 

27 2 

Міжнародний турнір з волейболу 

серед студентських команд «кубок 

ректора – 2019» 

І місце 

Команда Луцького НТУ 

22-23 

листопада 

28 2 

Участь команди «ЛНТУ-БАСКЕТ» в 

ІІІ чемпіонаті аматорської 

баскетбольної ліги м. Луцька 

9 місце 

Жовтень 

2018 -

травень 2019 

29 2 

Відкритий чемпіонат ОУОР м. Брест 

в рамках 62-го меморіалу героя СРСР 

генерал-лейтенанта Карбишева Д.М. 

з легкої атлетики (юніори) 

Наумлюк Роман (метання 

списа), ІІ місце ст. гр. ХТ-11. 

Кухарчук Тарас(метання 

списа), ІІІ місце ст. гр. ФК-12 

Клімович Максим (метання 

списа), ІV місце ст. гр. ФК-11 

28-30 

листопада 

30 2 Кубок першого курсу з футболу 
Взяли участь студенти 

Луцького НТУ 
Вересень 

31 2 
Першість Луцького НТУ по футболу 

в рамках спартакіади вузу 

Взяли участь студенти 

Луцького НТУ 

Квітень-

травень 
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3. ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Наукова діяльність Луцького НТУ характеризується націленістю на 

вирішення актуальних проблем країни та регіону, розроблення нових 

технологій та вирішення питань регіонального енергозбереження, збереження 

навколишнього середовища, накопичення інтелектуального потенціалу, 

впровадження наукових розробок у виробництво та навчальний процес.  

Науково-дослідна робота є одним із пріоритетних напрямів діяльності 

університету. Наукова діяльність Луцького НТУ спрямована на виконання 

фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт із пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки, на підтримку, розвиток та ефективне 

використання науково-технічного потенціалу університету, підготовку 

науково-педагогічних кадрів, підвищення рівня навчального процесу в 

університеті. Адже наукові та науково-технічні розробки, інноваційні проекти 

науковців університету здатні в значній мірі внести вклад у розвиток економіки 

країни, забезпечити модернізацію виробництва, розвиток підприємств, 

перетворення технологічних розробок та винаходів у комерціалізований 

продукт. 

Науково-дослідна робота в університеті проводиться за такими 

пріоритетними напрямами науки і техніки: 

– механіка деформівного твердого тіла (методи розрахунку та 

дослідження напружено-деформованого стану, у тому числі при наявності 

дефектів різного походження),  

– новітні та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі (фізико-технічні проблеми матеріалознавства, 

новітні технології в машинобудуванні), 

– збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток 

(раціональне природокористування, рекреаційні ресурси та сталий розвиток), 

– розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. 

Рівень фінансування науки вважається однією з основних характеристик 
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інноваційного розвитку країни. Сьогодні в Україні особливо актуальним 

питанням є використання результатів науково-дослідних робіт, фінансованих з 

державного бюджету. Воно має першорядне значення для забезпечення 

економічного й соціального розвитку України, для підвищення 

конкурентоздатності продукції українського виробництва й залучення 

додаткових коштів у бюджет за рахунок уведення в господарський обіг об'єктів 

інтелектуальної власності.  

У Луцькому НТУ фінансування НДР відбувається за рахунок коштів 

державного бюджету на виконання фундаментальних досліджень та 

прикладних розробок з одного боку та завдяки виконанню досліджень на 

замовлення підприємств різних форм власності з іншого.  

Таблиця 14  

Аналіз наукової діяльності Луцького НТУ за 2014-2019 роки  

(станом на 01.12.2019 року) 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Державні тематики, що 

виконуються за 

бюджетні кошти, од. 

9 8 7 7 7 4 

Госпдоговірні наукові 

дослідження та послуги, 

надані кафедрами, од 

19 8 20 19 16 13 

Обсяг фінансування з 

бюджету, тис. грн.. 
711,551 657,051 676,415 1309,5 1233,807 982,031 

Обсяг надходжень 

коштів до спец. фонду 

від госпдоговірної 

тематики  тис. грн 

488,119 73,2 348,305 992,931 1128,334 1485,036* 

Ефективність ведення 

наукової діяльності, 1 

грн.спец.фонду/1 грн. 

бюджету 

0,68 0,11 0,51 0,75 0,91 1,51 

 

У 2019 р. Луцьким НТУ виконується 4 науково-дослідних роботи, які 

фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 
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Таблиця 15  

Перелік науково-дослідних робіт, які фінансувалися за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету у 2019 р. 
№  Назва НДР Керівник Фінансування 

1. «Розробка комплексу керованих властивостей 

багатодолинних напівпровідників та 

полімеркомпозитних матеріалів для 

функціонування в екстремальних умовах 

експлуатації» 

Савчук Петро 

Петрович, проф., 

д.т.н. 

209,574 

тис.грн. 

2. «Розробка термомеханічних методів 

регулювання напружень для підвищення 

довговічності елементів конструкцій»  

Максимович 

Володимир 

Миколайович, 

проф.,д. ф.-м..н. 

200,0 

тис.грн 

3. «Механізми створення регіональних студій 

підприємницької майстерності в умовах 

децентралізації економіки»  

Ковальська Любов 

Леонідівна, проф., 

д.е.н.. 

200,0 

тис.грн 

4. Розробка дорожніх конструкцій і жорстких 

покриттів на автомобільних дорогах із 

використання дисперсного армування 

Пастернак 

Ярослав 

Михайлович, доц., 

д.ф.-м. н. 

372,457 

тис.грн 

 

Ефективність та результативність наукової роботи у світі визначається 

кількістю наукових публікацій у рейтингових видання та їх цитованості.  

У 2017 році Луцький НТУ за рейтингом Scopus:  

- індекс Гірша 9;  

- 311 публікація загалом;  

- 64 цитування у 2017 році (324 цитуваня загалом).  

У 2018 році Луцький НТУ за рейтингом Scopus:  

- індекс Гірша 10;  

- 29 публікацій у 2018 році (336 публікацій загалом);  

- 109 цитувань у 2018 році (462 цитування загалом).  

У 2019 році Луцький НТУ за рейтингом Scopus: 

- індекс Гірша – 11;  

- 37 публікацій у 2019 році (403 публікації загалом); 

- 101 цитування у 2019 році (577 цитувань загалом).  

У 2018 році Луцький НТУ за рейтингом Web of Science: 

- індекс Гірша 9;  

- 15 публікацій у 2018 році (203 публікації загалом); 

- 318 цитувань загалом. 
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У 2019 році Луцький НТУ за рейтингом Web of Science: 

- індекс Гірша – 10;  

- 23 публікації у 2019 році (225 публікацій загалом); 

- 64 цитування у 2019 році (395 цитувань загалом). 

Луцький НТУ має безкоштовний доступ до наукометричної бази даних 

Scopus та Web of Science з усіх комп’ютерів локальної мережі. 

Про формування інноваційного іміджу університету свідчать результати 

наукових досліджень,викладені в монографіях та статтях. 

Спостерігається позитивна динаміка апробації наукових досліджень 

професорсько-викладацького складу, зокрема щороку публікується більше 900 

наукових статей та 30 монографій. 

Таблиця 16  

Кількість публікації в наукових виданнях 

Видання 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Монографій 43 32 41 32 34 33 

кількість публікацій у 

наукових виданнях 
701 1227 992 925 880 958 

з них у зарубіжних 201 101 94 56 62 86 

публікації у виданнях, які 

входять у наукометричну базу 

Scopus, 

 Web of science,  

для соціо-гуманітарних 

Copernicus 

39 

112 

(з них у 

Scopus – 

42) 

103 

(з них у 

Scopus – 

30) 

181 

(з них у 

Scopus – 

35) 

101 

(з них у 

Scopus– 

23) 

193 

(з них у 

Scopus– 

37) 

 

В Луцькому НТУ видається 4 фахових наукових журнали та 6 фахових 

збірників наукових праць: 

– науковий збірник «Сільськогосподарські машини», серія «Технічні 

науки»;  

– міжвузівський збірник «Наукові нотатки» за напрямком «Інженерна 

механіка»; 

–  збірник наукових праць «Економічні науки» за серіями: «Регіональна 

економіка», «Облік і фінанси», «Економіка та менеджмент» і «Економічна 

теорія та економічна історія» 

–  науковий збірник «Товарознавчий вісник»;  
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– науковий журнал «Економічний форум»; 

– науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, 

виробництво»; 

– науковий журнал «Технологічні комплекси»; 

– науковий збірник «Сучасні технології та методи розрахунків у 

будівництві»;  

– науковий журнал «Сучасні технології в машинобудуванні та 

транспорті» . 

– Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади». 

Також випускаються наукові видання: 

–  науковий журнал науковий збірник «Студентський науковий вісник»  

–  науковий журнал «Екологічні нотатки». 

Важливою складовою розвитку науки в університеті виступає бізнес-

інноваційний центр. Бізнес-інноваційний центр (далі – БІ центр) утворено у 

лютому 2019 р. з метою формування в регіоні середовища концентрації 

інтелектуального капіталу, в якому специфіка інноваційної діяльності пов’язана 

з інтелектуальною працею та генеруванням ідей, нових знань і технологій. 

БІ центр входить до державної системи науково-технічної, патентної та 

економічної інформації на регіональному рівні та співпрацює з Національною 

мережею трансферу технологій NTTN (договір № 60-ННВ про приєднання до 

мережі від 07.03. 2014 р.). 

Метою створення БІ центру є створення організаційних умов розвитку 

науково-технічного потенціалу регіону та підтримки впровадження сучасних 

екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, 

забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій, набуття, 

охорони і захисту об’єктів права інтелектуальної власності, передачі майнових прав 

на технології та/або їх складові, створені за рахунок коштів Державного бюджету. 

Основними завданнями БІ центру є: 

 координація, підтримка інноваційної та інтелектуальної діяльності, 

трансферу технологій у Луцькому НТУ; 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/naukoviy-zhurnal-suchasni-tehnologiyi-v-mashinobuduvanni-ta-transporti
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/naukoviy-zhurnal-suchasni-tehnologiyi-v-mashinobuduvanni-ta-transporti
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 ефективне використання інноваційного та інтелектуального потенціалу 

Луцького НТУ для створення національних ресурсів науково-технічної 

інформації; 

 спрямування проведення на кафедрах досліджень та розробок за 

пріоритетними напрямами інноваційної діяльності для забезпечення 

інноваційного розвитку регіону;  

 збереження та захист національних пріоритетів, обмін науково-

технічною інформацією, реєстрація технологій  тощо; 

 поширення знань з питань створення та правової охорони об’єктів права 

інтелектуальної власності; 

 надання користувачам доступу до патентних баз даних та інших джерел 

інформації у сфері інтелектуальної власності з метою здійснення патентного 

пошуку; 

 сприяння комерціалізації результатів наукових досліджень регіону та 

просуванню їх на ринок технологій. 

Патентна діяльність в університеті охоплює машинобудування, 

приладобудування, сільське господарство, матеріалознавство, фізику, хімію, 

пакувальну галузь, енергозбереження. 

БІ центр проводить супровід патентних досліджень, готує документи в 

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» 

(Укрпатент) для отримання охоронних документів: проводить оформлення 

патентного захисту об’єктів інтелектуальної власності, формування і 

систематичне поповнення переліку поданих заявок на винаходи та корисні 

моделі та отриманих патентів на винаходи та корисні моделі.  

За матеріалами факультетів Луцького НТУ скомпоновано каталог 

інноваційних розробок (випуск 1, 2019 р.), у якому представлено 62 

інноваційні розробки за високотехнологічними галузями: агропромисловий 

комплекс і біотехнології; інформаційно-комунікаційні технології; нові 

матеріали та нанотехнології; енергетика та енергоефективність; 

машинобудування; приладобудування; технології будівництва та транспортні 

засоби; раціональне природокористування; соціальні та гуманітарні 
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дослідження, з якими можна ознайомитись за посиланням http://lutsk-

ntu.com.ua/uk/katalogi-innovaciynih-rozrobok. 

Даний каталог позиціонує основні інноваційні розробки Луцького НТУ, які 

спрямовані на ефективне функціонування національної інноваційної системи, 

створення інноваційного середовища та вирішення конкретних прикладних 

проблем в регіоні, налагодження економічно стабільного виробництва нових 

товарів та послуг, що потрібні суспільству. 

В УкрІНТЕІ зареєстровано 12 технологій за результатами виконання 

науково-дослідний робіт Луцького НТУ за рахунок загального фонду 

державного бюджету. 

Сьогодні розвиток закладів вищої освіти пов’язаний зі здатністю 

генерувати і впроваджувати нові наукомісткі та інноваційні технології та 

трансформувати їх в продукти і послуги на ринку. Луцький НТУ приділяє 

значну увагу створенню та охороні об'єктів права інтелектуальної власності. 

Патентна діяльність в університеті охоплює машинобудування, 

приладобудування, сільське господарство, матеріалознавство, фізику, хімію, 

пакувальну галузь, енергозбереження –  у 2018 р. університет став власником 

32 охоронних документів, а в 2019 лише 14. Університет за 2015-2019 рр. став 

власником 132 охоронних документів 

Таблиця 17  

Охоронні документи 
Показники 2015 2016 2017  2018 2019 

Отримано охоронних документів 23 35 28 32 14 

з них патентів на винаходи  8 8 1 3 3 

Подано заявок 36 32 25 22 19 

 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

(очолює д.ф.-м.н. доц. Пастернак Я.М.) об’єднує молодих вчених для пошуку і 

підтримки талановитих дослідників для розвитку науково-дослідної діяльності 

університету та сприяє організації діяльності студентських наукових гуртків, 

проведенню науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів.  

Рада молодих учених протягом року спрямовує свої зусилля на 

координацію, виявлення та вирішення основних проблем молодих науковців та 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/katalogi-innovaciynih-rozrobok
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/katalogi-innovaciynih-rozrobok
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організацію заходів, що мають на меті розвиток та покращення їхньої наукової 

діяльності; організовує роботу молодих учених у наукових осередках; за 

потреби порушує питання щодо розвитку та вдосконалення наукової та творчої 

діяльності молодих учених; організовує та проводить щорічні наукові 

конференції, конкурси на здобуття ґрантів, виставки робіт та інші 

заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень молодих учених. 

Молоді науковці університету неодноразово виграють стипендії Верховної 

ради України та Кабінету Міністрів України (таблиця 18). 

Таблиця 18 

Кількість молодих учених - стипендіатів 
Стипендії для молодих 

учених 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Стипендіати Верховної ради 

України найталановитішим 

молодим ученим 

1 1 - - 1 - 

Стипендії Кабінету 

Міністрів України для 

молодих учених 

4 4 7 4 5 4 

 

У 2014 році д.е.н., доц. Матвійчук Л.Ю. стала стипендіатом Верховної 

ради України, четверо молодих науковців отримують стипендію Кабінету 

Міністрів України, 238 молодих науковців взяли участь у наукових заходах 

(конференціях, семінарах), опублікували більше 300 наукових статей, 25 

монографій, отримали 10 охоронних документів. 

У 2015 році к.х.н., доц. Шемет В.Я. було присуджено премію Верховної 

Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних досліджень 

та науково-технічних розробок, четверо молодих науковців були стипендіатами 

Кабінету Міністрів України, 208 молодих науковців взяли участь у наукових 

заходах (конференціях, семінарах), опублікували 252 наукових статті, 18 

монографій, 15 навчальних посібників та підручників. 

У 2016 році семеро молодих науковців були стипендіатами Кабінету 

Міністрів України, 176 молодих науковців взяли участь у наукових заходах 

(конференціях, семінарах), опублікували 119 наукових статті, 17 монографій, 

13 навчальних посібників та підручників. 



52 

У 2017 році Пастернаку Я.М. призначено іменну стипендію Верховної 

Ради України для найталановитіших молодих учених. Крім того, четверо 

молодих науковців були стипендіатами Кабінету Міністрів України, 135 

молодих науковців взяли участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), 

опублікували 117 наукових статей, 21 монографію, з них 2 за кордоном, 13 

навчальних посібників та підручників. 

У 2018 році Пастернак Ярослав Михайлович д.ф.-м.н. доц. отримав іменну 

стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.  

Також п’ятеро молодих науковців були стипендіатами Кабінету Міністрів 

України.  

 

Науково-дослідна робота студентів університету спрямована на 

активізацію наукової творчості студентів, розвиток їх здібностей, формування 

основ загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок, виявлення 

здібних студентів, які здатні творчо мислити, залучення їх до різних форм 

наукової діяльності, популяризація їх науково-дослідної роботи. Вони активно 

приймають участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, 

наукових гуртках.  

При кафедрах діють 86 наукових гуртків, де студенти мають можливість  

проводити наукові дослідження з відповідної тематики, зустрічаються з 

провідними вченими. Робота у науковому гуртку має творчий характер і 

виховує у студента якості дослідника, готує їх до розв’язання завдань, які 

мають практичне значення. 

Опублікувати свої досягнення студенти мають змогу у науковому 

видання «Студентський науковий вісник», який має чотири випуски на рік за 

серіями: природничі та технічні, технічні, економічні та гуманітарні науки, у 

2018 році опубліковано 183 статті. 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2017/2018 н. р. 

відбувався в два тури, І тур проходив в Луцькому НТУ в жовтні – січні 2018 р., 

під час якого було відібрано 92 наукові роботи студентів та надіслані до 

базових ЗВО.  
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За підсумками проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році 

(відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31. 07. 2019 р. № 

827 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році») 32 студенти 

Луцького НТУ стали переможцями. 

Таблиця 14 

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук 2018 – 2019 н.р. 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та  

по батькові студента 

Прізвище, ім’я та по батькові 

наукового керівника, посада 

Нагорода 

(диплом І, ІІ, ІІІ 

ступеня) 

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ 

1 Федорчук Іванна Юріївна 
Ковальська Любов Леонідівна, 

професор 

Диплом ІІ 

ступеня 

ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 

2 
Селівончик Олександр 

Анатолійович 
Вавдіюк Наталія Степанівна 

Диплом ІІІ 

ступеня 

3 
Гура Ірина Степанівна,  

Гура Оксана Степанівна 

Шубалий Олександр 

Михайлович,завідувач кафедри 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АПК 

4 Рузак Назарій Віталійович 
Фесіна Юрій Георгійович, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

5 Медвєдєва Олена Ігорівна 
Тендюк Алла Олександрівна, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

6 Цаплан Софія Олександрівна 
Герасимяк Неля Вікторівна, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 

7 Кухарук Наталія Василівна 
Кривов’язюк Ігор 

Володимирович, професор 

Диплом ІІ 

ступеня 

ТОВАРОЗНАВСТВО 

8 Сидорук Іванна Сергіївна 
Передрій Оксана Ігорівна, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ, ЛІНГВІСТИКИ ТА ПРАВА 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

9 Приступа Юлія Володимирівна 
Дорош Вікторія Юріївна, 

доцент 

Диплом І 

ступеня 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА 

10 Кульчинська Оксана Петрівна 
Вахович Ірина Михайлівна, 

професор  

Диплом ІІІ 

ступеня 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

11 Опіка Анастасія Олександрівна 
Голячук Наталія Василівна, 

доцент 

Диплом ІІ 

ступеня 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

студента 

Прізвище, ім’я та по батькові 

наукового керівника, посада 

Нагорода 

(диплом І, ІІ, ІІІ 

ступеня) 

СТРАХУВАННЯ 

12 Юхимчук Ірина Миколаївна 
Шейко Юлія Олександрівна, 

старший викладач 

ДИПЛОМ ІІІ 

СТУПЕНЯ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ, ТУРИЗМУ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

13 Вовчак Ольга Романівна 
Федорчук-Мороз Валентина 

Іванівна, доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА 

14 
Березовська Людмила 

Олександрівна 

Федонюк Микола Ананійович, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА (ОХОРОНА ПРАЦІ) 

15 Киця Олександр Олександрович 

Андрощук Ігор 

Володимирович, завідувач 

кафедри 

Диплом І 

ступеня 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ (ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ) 

16 Прохоренко Анастасія Юріївна 
Федонюк Віталіна 

Володимирівна, доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ 

17 Сніжко Віталій Вікторович 
Падалко Анатолій Михайлович, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ 

18 Свиридюк Галина Юріївна 
Кашицький Віталій Павлович, 

професор 

Диплом ІІ 

ступеня 

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА 

19 
Киричук Ілля Віталійович,  

Кічун Вікторія Антонівна 

Пташенчук Віталій Віталійович, 

доцент 

Диплом ІІ 

ступеня 

НАФТОВА ТА ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

20 Трохимчук Іванна Михайлівна 
Кайдик Олег Леонтійович, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

21 Дорош Максим Юрійович 

Дембіцький Валерій 

Миколайович, старший 

викладач 

Диплом ІІІ 

ступеня 

22 Мельничук Олександр Юрійович 
Захарчук Віктор Іванович, 

професор 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЗА ВИДАМИ) 

23 Конопатський Роман Вікторович 
Кищун Володимир 

Андрійович, доцент 

Диплом ІІ 

ступеня 

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРAФІКА ТА ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА 

24 Селезнюк Олександр Юрійович 
Пустюльга Сергій Іванович, 

професор 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

25 Гуда Володимир Сергійович 
Кабак Віталій Васильович, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

студента 

Прізвище, ім’я та по батькові 

наукового керівника, посада 

Нагорода 

(диплом І, ІІ, ІІІ 

ступеня) 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ 

26 Кузенков Володимир Михайлович 
Сіваковська Олена Миколаївна, 

старший викладач 

Диплом ІІ 

ступеня 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

27 Масовець Олена Андріївна 
Потапюк Лілія Миколаївна, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

28 Райниш Вікторія Володимирівна 
Скляренко Наталія 

Владиславівна, доцент 

Диплом І 

ступеня 

АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

29 
Олексин Христина Андріївна,  

Шевчук Тетяна Володимирівна 

Парфєнтьєва Інна 

Олександрівна, доцент 

ДИПЛОМ І 

СТУПЕНЯ 

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ 

30 

Петричук Роман Михайлович, 

Канцелярчик Олександр 

Миколайович 

Кислюк Дмитро Ярославович, 

доцент 

Диплом ІІ 

ступеня 

31 
Вітовщик Микола Васильович, 

Осташук Назар Олександрович 

Пахолюк Орест Андрійович, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

32 
Коба Артур Вікторович, 

Ярмольський Вадим Сергійович 

Панасюк Ярослав Ігорович, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 
 

 

У 2018/2019 н. р. Луцький НТУ був базовим ЗВО, було проведено ІІ тур 

Конкурсу зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка». У 2019 році Луцький НТУ вже вп’яте проводить ІІ тур  

вищеназваного Конкурсу. 

Динаміка участі студентів у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт 

представлена на рис.17. Як видно з наведених даних два останніх навчальних 

роки позиці Луцького НТУ залишається стабільно високою. 
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Рис. 17 Динаміка участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт 

Всеукраїнська студентська олімпіада.  

За підсумками проведення Всеукраїнської студентської олімпіади  

2018/2019 н. р. (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

13.08.2019 р. № 902 «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 

2018/2019 н. р.») 20 студентів Луцького НТУ стали переможцями. 

Таблиця15  

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних 

дисциплін, напрямів та спеціальностей 2018/2019 навчального року 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

студента 

Прізвище, ім’я та по батькові 

наукового керівника, посада 

Нагорода 

(диплом І, ІІ, ІІІ 

ступеня) 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ, ЛІНГВІСТИКИ ТА ПРАВА 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ 

1 Бірук Тетяна Сергіївна 
Купира Мирослава Іванівна, ст. 

викладач 

Диплом І 

ступеня 

СТРАХОВА СПРАВА 

2 Юхимчук Ірина Миколаївна 
Вахович Ірина Михайлівна, 

професор 

Диплом І 

ступеня 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

3 Ілюшик Наталія Іванівна 
Тлучкевич Наталія 

Володимирівна, доцент 

Диплом І 

ступеня 

ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

4 Зінюк Леся Олександрівна 
Вахович Ірина Михайлівна, 

професор 

Диплом ІІ 

ступеня 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

5 Ілюшик Наталія Іванівна 
Чудовець Віталій Васильович, 

завідувач кафедри 

Диплом ІІ 

ступеня 
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Кількість студентів-учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

Кількість студентів – переможців Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

студента 

Прізвище, ім’я та по батькові 

наукового керівника, посада 

Нагорода 

(диплом І, ІІ, 

ІІІ ступеня) 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

6 Зінюк Леся Олександрівна 
Вахович Ірина Михайлівна, 

професор 

Диплом ІІ 

ступеня 

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ 

ЕКОНОМIКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

7 Іванців Ольга Василівна 
Шубалий Олександр 

Михайлович, завідувач кафедри 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ, ТУРИЗМУ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

8 Карпік Тетяна Павлівна 
Андрущак Ігор Володимирович, 

завідувач кафедри 

Диплом І 

ступеня 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

9 Киця Олександр Олександрович 
Федорчук-Мороз Валентина 

Іванівна, доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ЕКОЛОГІЯ 

10 Турко Софія Василівна 
Іванців Василь Володимирович, 

завідувач кафедри 

Диплом ІІ 

ступеня 

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ 

ДИЗАЙН 

11 Созонік Лідія Ігорівна 
Скляренко Наталія 

Володимирівна, доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО І ГОСПОДАРСТВО 

12 
Олексійовець Катерина 

Володимирівна 

Верешко Олег Вікторович, 

асистент, 

Мельник Юлія Анатоліївна, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ІНТЕГРОВАНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ 

13 Федіна Анастасія Юріївна 
Мурований Ігор Сергійович, 

завідувач кафедри 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ОБЛАДНАННЯ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ 

14 Гочачко Василь Миколайович 
Толстушко Микола 

Миколайович, доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

15 Богданович Роман Вікторович 
Федорусь Юрій 

Володимирович, доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ОБЛАДНАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

16 Пєтухов Володимир Сергійович 

Герасимчук Олександр 

Павлович, доцент, Пуць Віталій 

Степанович, завідувач кафедри 

Диплом І 

ступеня 

ТЕХНОЛОГІЇ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ВОДОПІДГОТОВКИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

17 Поліщук Надія Валеріївна 
Сай Володимир Анатолійович, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

ПРОЦЕСИ, МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

18 Хлопусь Андрій Русланович 
Дідух Володимир Федорович, 

завідувач кафедри 

Диплом ІІ 

ступеня 

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ 

19 Слатов Іван Миколайович 
Дубицький Олександр 

Сергійович, доцент 

Диплом ІІ 

ступеня 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

студента 

Прізвище, ім’я та по батькові 

наукового керівника, посада 

Нагорода 

(диплом І, ІІ, 

ІІІ ступеня) 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

20 Троханенко Марія Володимирівна 
Кабак Віталій Васильович, 

доцент 

Диплом ІІІ 

ступеня 

 

 

 

Рис. 18 Динаміка участі студентів у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді 

 

Луцький НТУ був визначений як базовий ЗВО для проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент», з дисципліни «Основи охорони праці», відповідно до переліку 

навчальних дисциплін, базових закладів вищої освіти, голів оргкомітетів 

всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році, 

затвердженого наказом МОНУ від 06.12.2018 р. № 1572. 

У 2018 році Луцький національний технічний університет зайняв 10 

позицію в рейтингу переможців Всеукраїнської студентської олімпіади серед 59 

технічних  закладів вищої освіти, у 2019 році – 6 позицію серед 54 технічних  

закладів вищої освіти  
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Таблиця 17 

Результати участі студентів Луцького національного технічного 

університету у ІІ етапі всеукраїнської студентської олімпіади  

Назва закладу вищої освіти 
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ТЕХНІЧНІ заклади вищої освіти 

2018 р. 10 позиція  
Луцький НТУ 

156 55 3 4 9 
16 

(10,25%) 

2019 р. 6 позиція  
Луцький НТУ 

170 52 4 6 10 
20 

(10,25%) 

 

Таблиця 18 

Динаміка участі студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах та 

конкурсах студентських наукових робіт 

Показник 
2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

Кількість студентів учасників ІІ етапу 

олімпіади 
63 81 98 87 156 89 

Кількість студентів – переможців, які 

одержали нагороди за результатами ІІ 

етапу олімпіади 

9 9 16 14 16 20 

Кількість студентів-учасників 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт 

51 59 64 51 92 91 

Кількість студентів – переможців 

Всеукраїнських конкурсів студентських 

наукових робіт 

14 18 19 20 35 32 

 

У Луцькому НТУ працює 5 спеціалізованих вчених рад: 

– спеціалізована вчена рада Д 32.075.01 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

технічних наук за спеціальністю – 01.02.04 – механіка деформівного твердого 

тіла строком до 31.12.2019р., голова ради д.т.н., проф. В.І. Шваб’юк (наказ 

МОНУ № 996 від 11.07.2017р.); 

– спеціалізовану вчену раду Д 32.075.03 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
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економічних наук за спеціальністю – 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка строком на 3 роки, голова ради д.е.н., проф. Л.Л. 

Ковальська (наказ МОНУ № 1714 від 28.12.2017р.); 

– спеціалізовану вчену раду К 32.075.02 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю – 05.02.01 – матеріалознавство на три роки, 

голова ради д.т.н., проф. П.П. Савчук (наказ МОНУ № 1714 від 28.12.2017р.). 

– спеціалізовану вчену раду К 32.075.06 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю – 05.02.08 – технологія машинобудування 

строком до 31.12.2019р., голова ради д.т.н., проф. В.І. Марчук (наказ МОНУ № 

693 від 10.05.2017р.); 

– спеціалізована вчена рада К 32.075.04 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю – 05.18.15 – «Товарознавство» строком на 3 

роки, голова ради д.т.н. проф. Л.І. Байдакова (наказ МОНУ № 1604 від 

22.12.2016р.). 

На сьогодні розвиток кадрового потенціалу Луцького НТУ як дієвого 

механізму вищої освіти та її інтеграції у європейський освітній простір 

вважається загальновизнаним. Проблема забезпечення ефективного 

функціонування освітньої сфери, полягає насамперед в якісній практичній 

підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів, з одного боку, і якісній 

організації навчального процесу, з іншого. Якісно підготовлені науково-

педагогічні кадри є гарантією формування високоосвічених, національно 

свідомих і патріотично налаштованих фахівців, які в свою чергу є гарантом 

розвитку національної економіки і розбудови суверенної, національно-

демократичної Української держави. 

Основними формами підготовки науково-педагогічних працівників вищої 

кваліфікації є аспірантура і докторантура. 

Завдання, пов’язані з удосконаленням системи підготовки та атестації 

наукових і науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема підвищення 
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ефективності навчання в аспірантурі та докторантурі, забезпечення високої 

якості дисертаційних робіт, є першочерговими для університету.  

Упродовж  2018 р. особливий пріоритет мала робота щодо формування 

якісного складу науково-педагогічних працівників в аспірантурі Луцького НТУ, 

яка здійснювалася відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, 

затвердженого постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. №266 та «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №266» від 01 

лютого 2017 р. №53 за 8 спеціальностями 2 галузей наук. 

На підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки 

України та відповідно до наказу МОНУ в Луцькому НТУ розширено 

провадження освітньої діяльності, зокрема ліцензовано освітню діяльність у 

сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за 8 

спеціальностями. На даний час в аспірантурі Луцького НТУ навчається 53 

особи. 

Переважна більшість аспірантів та докторантів навчається за рахунок 

державного бюджету. Зокрема, у 2019 році навчались за рахунок державного 

бюджету 39 аспірантів, що склало 73,58 % від загальної кількості. 

Таблиця 19  

Розподіл аспірантів та докторантів за науковими спеціальностями  

Назва спеціальності 
Рік 

навчання 
Кількість Бюджет Контракт 

ДОКТОРАНТИ 

051 «Економіка» 1 рік 2 2  

 

АСПІРАНТИ 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
1 рік 1  1 

131 «Прикладна механіка» 

1 рік 1 1  

2 рік 3 3  

3 рік 2 2  

4 рік 1  1 

132 «Матеріалознавство» 

1 рік 4 3 1 

2 рік 2 1 1 

3 рік 4 4  

4 рік 5 5  
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Назва спеціальності 
Рік 

навчання 
Кількість Бюджет Контракт 

133 «Галузеве машинобудування» 

1 рік 4 3 1 

2 рік 2 2  

3 рік 1 1  

4 рік 2 2  

051 «Економіка» 

1 рік 4 1 3 

2 рік 5 1 4 

3 рік 1 1  

4 рік 1 1  

073 «Менеджмент» 

1 рік 1  1 

2 рік 1 1  

4 рік 1 1  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

1 рік 2 1 1 

2 рік 1 1  

3 рік 2 2  

Всього: 53 39 14 

 

Керівництво аспірантами та докторантами здійснюють доктори та 

кандидати наук, які є штатними працівниками Луцького НТУ. Також варто 

відзначити, що у зв’язку з набуттям чинності нової редакції закону України 

«Про вищу освіту» значно зросла роль наукового керівника, адже тепер він 

здійснює не лише керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання 

індивідуального плану, але й несе особисту відповідальність за якісне та 

своєчасне виконання освітньо-наукової програми підготовки майбутніх 

докторів філософії. 

Очікуваним підсумком навчання в аспірантурі та докторантурі є захист 

дисертації. У 2019 р. було захищено 3 докторські дисертації та подано до 

захисту 4 кандидатських дисертацій.  

В найближчій перспективі планується в аспірантурі ліцензувати 

спеціальності 274 Автомобільний транспорт та 113 Прикладна математика. 

Науковий ступінь є кваліфікаційною характеристикою, що засвідчує 

готовність науковця до розв’язання дослідницьких завдань певного рівня 

складності. То ж готувати потрібно не просто фахівців, які спроможні 

генерувати нові знання, а фахівців з інноваційним мисленням, які вміють 

організувати і керувати інноваційними процесами на різноманітних рівнях, 

готових працювати в умовах жорсткої конкуренції та бути мобільними. 
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5. МІЖНАРОДНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Напрямки діяльності відділу міжнародних зв’язків відповідають 

рекомендаціям листа МОН України щодо інтернаціоналізації вищої освіти від 

№1/9-317 від 02.06.2017 р. 

Проектна діяльність 

За звітний період викладацький та адміністративний персонал 

університету взяв участь у таких міжнародних проектах: Erasmus+, програма 

територіального співробітництва країн східного партнерства «Україна – 

Білорусь» та «Польща – Білорусь – Україна» (табл. 20). 

Таблиця 20  

Інформація про подані та відібрані до фінансування проектні пропозиції  

Назва програми 

Кількість 

поданих 

проектних 

пропозицій 

Кількість 

відібраних до 

фінансування 

проектних 

пропозицій 

Кількість 

проектних 

пропозицій, 

що очікують 

рішення 

Роль Луцького НТУ 

Головний 

бенефіціар 

Спів-

аплікант 

Програма 

Європейського союзу – 

ERASMUS+ КА1 

5 4 – – 4 

Програма 

Європейського союзу – 

ERASMUS+ КА2 
7 1 – – 1 

 

За звітний період викладацьким та адміністративним персоналом 

університету було подано 7 проектних пропозицій в рамках програми  Erasmus+ 

KA2: 

1. Adopting European experience in electronic inclusive education for persons 

with disabilities in Ukrainian universities [INCEDU] (координатор – 

Ковальчук О.С.) 

2. East European Mechatronics Learning Centers [ЕЕМLС] (координатор – 

Заболотний О.В.) 

3. Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the 

Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine [HEIn4] (координатор 

Мельничук М.Д.) 

4. Measuring-up: Retraining and Improving the Academy [MRIA] 
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(координатор – Савош Л.В.)   

5. University teachers’ certification centres: innovative approach to promoting 

teaching excellence [UTTERLY] (координатор – Вавдіюк Н.С.)  

6. Hybrid and Electric Vehicles towards Sustainability and Environment 

Protection [HEVSEP] (координатори – Мурований І.С, Дембіцький В.М.) 

7. International ICT study programmes for Ukrainian Universities [ITINT] 

(координатор – Галущак В.Л.)  

6 серпня виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і 

культури (ЕАСЕА) оголосило результати конкурсу 2019 р. за напрямом 

Розвиток потенціалу вищої освіти Програми Європейського Союзу 

ЕРАЗМУС+. Загалом було відібрано 163 проекти, в тому числі 8 проектів за 

участі України, загальний бюджет проектів становить понад 7 150 000 €. 

Серед переможців проєкт Луцького НТУ Boosting the role of HEIs in the 

industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine 

(609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP)/ Посилення ролі ЗВО в 

промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та 

Україні. Серед партнерів по проекту: Католицький університет Льовен, 

Бельгія, Політехнічний інститут Порто, Португалія, Королівський технічний 

інститут, Швеція, Вольво карс Гент, Бельгія, Державний університет Акакія 

Церетелі, Грузія, Батумський державний університет Шота Руставелі, Грузія 

Університет бізнесу та технологій, Грузія, Агенція Грузії з інновацій та 

технологій, Грузія, Луцький національний технічний університет, Національна 

металургійна академія України, Одеський національний університет імені 

І.І Мечникова, Донецький національний технічний університет, Дочірне 

підприємство «Фесто». 

 Також приємно відзначити, що Луцький національний технічний 

університет став переможцем 4 проектів для реалізації міжнародної академічної 

мобільності для студентів, аспірантів та працівників університету у 2019-2021 

роках з відповідними університетами-партнерами в рамках програми обмінів 

Еразмус+: Університет Вітовта Великого, Каунас, Литва; Політехнічний 

Інститут м. Порто, Португалія; Політехнічний Інститут м. Браганса, Португалія; 
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Абертейський Університет, м. Данді, Шотландія 

Протягом 2019 року Луцький НТУ реалізував проекти: 

1) «Співпраця університетів для підтримки розвитку безпеки і кризового 

управління Люблінського і Луцького транскордонного регіонів» у рамках 

Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-

2020. 

2) «Модернізація інструментів інтернаціоналізації, практики та 

компетентності персоналу для підтримки навчання орієнтованого на студентів 

в університетах Східного партнерства» (INTERTOOL). Проект 

фінансується Шведським інститутом – це урядова організація Швеції в рамках 

програми «Співпраця в Балтійському регіоні» https://si.se/en/how-we-

work/capacity-building-baltic-region/.  Проект координує управління 

міжнародних відносин  Королівського технологічного інституту (Швеція), який 

має необхідний досвід у розробці та реалізації освітніх та наукових проектів. 

3) Проект INTERTOOL спрямовано на розвиток можливостей вищої 

освіти університетів Вірменії, Грузії, Молдови та України у реалізації їх 

стратегій інтернаціоналізації та впровадження сучасних інструментів та 

підходів навчання орієнтованого на студентів, для підтримки мобільності 

студентів та персоналу з особливою увагою до вхідної мобільності та інтеграції 

в існуючі освітні програми та ініціативи. Тривалість проекту 01.02.2019 – 

30.01.2020. 

Підписано нові угоди про співпрацю: 

1) угоди про співпрацю в сфері освіти і культури:  

– Університет Айдин Аднан Мендерес (Туреччина), співпраця в рамках 

програми Мевлана. 

– Дослідницька мережа Лукашевіч – інститут електротехніки (Республіка 

Польща). 

– Асоціація зі співробітництва в галузі сільського господарства, екології 

та розвитку села у Східній Європі АПОЛЛО (Німеччина). 

–  Словацький технологічний університет у Братиславі (Словаччина). 

– Академія технічних та гуманітарних наук в м. Бєльсько-Бяла 

https://si.se/en/how-we-work/capacity-building-baltic-region/
https://si.se/en/how-we-work/capacity-building-baltic-region/
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(Республіка Польща). 

2) міжінституційні угоди у рамках програми Еразмус+ КА1: 

–  Політехнічний інститут Порто, м. Порто, Португалія; 

– Абертейський Університет, м.Данді, Шотландія;  

– Університет Вітовта Великого, Каунас, Литва.  

Таблиця 21 

Перелік підписаних у 2019 році угод з суб’єктами іноземних держав 
№ 

п/п 
Назва угоди 

Дата набуття 

чинності 

Термін дії 

угоди 

1. Угода про співпрацю з Університет Айдин 

Аднан Мендерес (Туреччина), 
31.01.2019 31.01.2021 

2. Протокол про домовленості 05.06.2019 з 

Академією BZEE (навчальні центри з 

альтернативної енергетики) м.Гузум 

16.07.2019 Не обмежено 

3.  Угода про співпрацю з Дослідницька мережа 

Лукашевіч – інститут електротехніки (Республіка 

Польща) 

12.07.2019 Не обмежено 

4.  Угода про співпрацю з Асоціація зі 

співробітництва в галузі сільського господарства, 

екології та розвитку села у Східній Європі 

АПОЛЛО (Німеччина) 

05.11.2019 Не обмежено 

5. Угода про співпрацю з  Словацький 

технологічний університет у Братиславі 

(Словаччина) 

09.10.2019 5 років 

6. Угода про співпрацю з  Академія технічних та 

гуманітарних наук в м. Бєльсько-Бяла 

(Республіка Польща) 

25.10.2019 5 років 

 

Академічна мобільність студентів   

Діяльність Луцького НТУ щодо програм міжнародної академічної мобільності 

регламентується Положенням «Про міжнародну академічну мобільність учасників 

освітнього процесу Луцького національного технічного університету». 

Відбір претендентів для участі в програмах академічної мобільності 

здійснюється конкурсною комісією з програм академічної мобільності 

учасників освітнього процесу з урахуванням рейтингу успішності, участі у 

науковій роботі та знання іноземної мови. Конкурсний відбір не поширюється 

на осіб, які реалізують академічну мобільність з власної ініціативи на підставі 

індивідуальних запрошень. 

У таблиці 21 наведено статистичну інформацію про кількість студентів та 

викладачів, які стали учасниками програм міжнародної академічної мобільності. 
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Таблиця 22. 

 Кількість студентів Луцького НТУ та викладачів, які були учасниками 

програм міжнародної академічної мобільності 
 

Країна 

У тому числі 

За видами За формами 

Ступенева 

мобільність 

Кредитна 

мобільність 

Навчання за 

програмами 

академічної 

мобільності 

Мовне стажування 
Наукове 

стажування, 

тренінги, семінари 

Виклада-

ння Студенти Викладачі 

Польща 5 4 9 6  41 2 

Португалія 2 1 3   2 1 

ФРН    1  1  

КНР      1  

Нідерланди     1 1  

Фінляндія     1 1  

Чехія  3 3   1  

Туреччина      2 3 

Австрія 1  1     

Швеція      3  

Великобританія      6  

Грузія       2  

Казахстан      1  

Разом 8 8 16 7 2 62 6 

 

Мобільність викладацького та адміністративного персоналу університету: 

1.Участь в конференціях, семінарах, тренінгах: 

- завідувачка кафедри архітектури та містобудування взяла участь в LXVIII 

Загальнопольській науковій сесії товариства істориків мистецтв, яка відбулася в 

академії мистецтв ім. Владислава Стжемінського в м. Лодзь (Республіка 

Польща); 

- завідувач кафедри матеріалознавства та фахівець відділу міжнародних 

зв’язків в рамках спільного проекту «Модернізація інструментів 

інтернаціоналізації, практики та компетенцій персоналу для підтримки 

студентського навчання у країнах Східного партнерства» взяли участь у 

тренінгах та семінарах в Королівському технологічному інституті до 

м. Стокгольм (Швеція); 

- завідувач кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права 

та доцент кафедри дизайну та архітектури взяли участь у заходах проекту 

«Забезпечення свободи культурної спадщини для людини та держави – досвід 
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Литви та України»  в м. Тракай (Литовська Республіка);  

- ректор та завідувач кафедри електроніки та телекомунікацій у м. Криніца 

Здруй (Республіка Польща) взяли участь в міжнародній конференції 

«Мобільність Інтернет Речей»: 

- доцент кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти взяла  

участь в міжнародній щорічній конференції Програми Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020 у м. Гродно (Республіка Білорусь); 

- проректор з науково-педагогічної роботи взяла участь в міжнародному 

конгресі у м. Варшава (Республіка Польща) та міжнародному Конгресі східних 

ініціатив в м. Люблін 

- декан факультету будівництва і дизайну взяв участь в міжнародній 

конференції «Підвищення якості дорожньої інфраструктури» в рамках 

реалізації проекту «Розширення воєводської дороги №812 на ділянці 

Королювка-Владава», що здійснюється в рамках програми транскордонного 

співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2014-2020 до м. Люблін 

(Республіка Польща);  

- доцент кафедри прикладної механіки взяв участь в міжнародній 

конференції «Конкурсна програма зарубіжних талантів» та представив доповідь 

за напрямком «машинобудування» у м. Шаосін (КНР); 

- доцент кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права у 

м. Нур-Султан (Республіка Казахстан) взяв  участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Німці Казахстану: історична пам’ять етносу та 

оцифрування інформаційних ресурсів»  та в м. Нойдітендорф (Німеччина) взяв  

участь у черговій робочій зустрічі Історичного товариства «Волинь»;  

- завідувач кафедри матеріалознавства взяв участь в стартовій конференції 

проєкту «Модернізація інструментів інтернаціоналізації, практики та 

компетенцій персоналу для підтримки студентського навчання у країнах 

Східного партнерства» в Королівському технологічному інституті у 

м. Стокгольм (Швеція)  

- ректор та проректор з науково-педагогічної роботи взяли участь в 

ІІІ Форумі ректорів технічних університетів Республіки Польща та України, 
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який відбувся на базі Академії технічних та гуманітарних наук в м. Бельсько-

Бяла; 

- завідувач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій у 

м. Варшава (Республіка Польща) взяли участь в міжнародній конференції 

«Реабілітація незрячих», яку проводив університет кардинала Стефана 

Вишинського. 

2. Викладання в зарубіжних ЗВО: 

- доцент кафедри приладобудування перебувала з метою проведення 

лекцій в ролі запрошеного професора факультету транспортної інженерії 

Щецинської Морської Академії в рамках проекту «Нові Горизонти» у м. Щецин 

(Республіка Польща); 

- завідувач кафедри прикладної математики та механіки перебував у  м. 

Білосток (Республіка Польща) з метою проведення 8 годин лекцій в ролі 

запрошеного професора для аспірантів факультету механічної інженерії в 

університеті «Політехніка Білостоцька»; 

- завідувач кафедри міжнародних економічних відносин до м. Браганса 

(Португалія) взяла участь в програмі академічної мобільності з метою 

викладання в Політехнічному інституті м. Браганси. 

3. Стажування в зарубіжних ЗВО: 

- 4 доценти кафедри дизайну та архітектури, доцент кафедри електроніки 

та телекомунікацій, 2 старших викладачі кафедри електроніки та 

телекомунікацій, 2 доценти кафедри галузевого машинобудування та лісового 

господарства, 2 доценти кафедри комп’ютерних технологій та професійної 

освіти реалізували програми академічної мобільності, а саме проходження 

стажування в Університеті «Люблінська Політехніка»; 

- завідувач кафедри менеджменту у м. Тбілісі (Республіка Грузія) взяла 

участь в тренінгах для тренерів на тему етики та доброчесності в Бюро 

державного управління в рамках проекту «Зміцнення співпраці мереж закладів 

з професійного розвитку для публічних службовців»;  

- доцент кафедри маркетингу у м. Гуйттінен (Фінляндія) пройшла мовне 

стажування (англійська мова) та наукове стажування для опанування 
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проектного підходу в організації навчального процесу у Західно-

Фінляндському коледжі; 

- доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій у м. Люблін 

(Республіка Польща) реалізував програму академічної мобільності, а саме 

проходження завершального етапу стажування у Вищій школі економіки і 

інновацій та в Інституті дослідництва і розвитку Люблінського науково-

технологічного парку; 

- доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування у м. Новий 

Сонч (Республіка Польща) пройшла наукового-педагогічного стажування 

«Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології 

та наукова робота» у Вищій школі бізнесу Національного університету Луїса; 

- троє доцентів кафедри обліку та аудиту, завідувач кафедри економіки 

та  доцент кафедри економіки перебували у м. Варшава (Республіка Польща) з 

метою проходження наукового стажування для освітян «Академічна 

доброчесність: виклики сучасності» на базі Вищого Семінаріуму Духовного 

університету; 

- 2 доценти кафедри обліку та аудиту у м. Пшеворськ (Республіка 

Польща) пройшли наукове стажування за напрямком «Сучасний університет в 

системі європейської освіти, методи навчання, науково-педагогічний розвиток, 

дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу» у Суспільно-

економічному університеті; 

- доцент кафедри маркетингу, доцент кафедри менеджменту та доцент 

кафедри автомобілів і транспортних технологій у м. Люблін (Республіка 

Польща) реалізували програми академічної мобільності, а саме пройшли 

стажування у Вищій школі економіки і інновацій та в Інституту дослідництва і 

розвитку Люблінського науково-технологічного парку; 

- 2 доценти кафедри прикладної механіки та 2 старші викладачі кафедри 

прикладної механіки у м. Люблін (Республіка Польща) пройшли наукове 

стажування за напрямком «Сучасний університет в системі європейської освіти, 

методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та 



71 

інтернаціоналізація навчального процесу» у Вищій школі економіки та 

інновацій;  

- доцент кафедри електроніки та телекомунікацій у м. Скундайк 

(Нідерланди) пройшов мовне стажування (англійська мова) та наукове 

стажування (робота з аналітичним обладнанням) у фірмі Мікроптік головного 

офісу Флокал;  

- доцент кафедри маркетингу  та доцент кафедри обліку та аудиту 

перебували у м. Браганса (Португалія) з метою проходження науково-

педагогічного стажування в Політехнічному інституті м. Браганси; 

- доцент кафедри прикладної математики та механіки, аспірант кафедри 

матеріалознавства перебували з метою узгодження плану подальшої співпраці, 

обговорення тем спільних проектів та пройшли стажування в Центрі 

високотемпературних досліджень в Дослідницькому інституті ливарного 

виробництва у м. Краків (Республіка Польща); 

- доценти кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я пройшли 

стажування в Університеті суспільно-природничих наук ім. Вінсента Поля у м. 

Люблін (Республіка Польща). 

4. Мобільність у рамках програми Еразмус + та PROM: 

- декан факультету бізнесу, завідувач кафедри електроніки та 

телекомунікацій, фахівець відділу міжнародних зв’язків пройшли стажування в 

«Університеті Паммукале» та взяли участь в тренінгах по програмі Еразмус+ у 

м. Денізлі (Туреччина);  

- завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих 

технологій, доцент кафедри обліку та аудиту взяли участь у Міжнародному 

викладацькому тижні в Університеті Баликесір у м. Баликесір (Республіка 

Польща);  

- завідувач кафедри дизайну та архітектури та асистент кафедри дизайну 

та архітектури у м. Люблін (Республіка Польща) взяли участь в семінарі для 

працівників кафедр архітектури та містобудування в рамках програми Еразмус+ 

на базі університету «Люблінська Політехніка»; 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/kafedra-avtomatizaciyi-ta-kompyuterno-integrovanih-tehnologiy
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/kafedra-avtomatizaciyi-ta-kompyuterno-integrovanih-tehnologiy
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- доцент кафедри прикладної механіки пройшов наукове стажування за 

напрямком «машинобудування» в рамках програми Польської національної 

агенції академічних обмінів PROM на базі Білостоцької Політехніки у м. 

Білосток (Республіка Польща);  

- аспірант кафедри підприємництва та біржової діяльності та аспірант 

кафедри економіки пройшли стажування в Люблінському католицькому 

університеті Іоанна Павла ІІ, а саме виконання архівних та бібліотечних 

досліджень в рамках програми PROM. 

Мобільність студентів університету: 

1) стажування та практика: 

- згідно з договором зі спілкою «Мости в Україну» («Brueckenschlag 

Ukraine») від 02.05.2012 студентка факультету фінансів, обліку, лінгвістики і 

права пройшла практику у міській раді міста Бад Зальцуфлен в рамках проекту 

«Практика 2019»; 

- 4 студентів кафедри готельно-ресторанного бізнесу туризму пройшли 

фахову практику та мовне стажування у відпочинковому комплексі в. Чіхочінек 

згідно з договором про співпрацю з Вищою економічною школою в Бидгощі. 

2) семестрове навчання: 

- студент факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права навчався за 

програмою міжнародної кредитної мобільності за рівнем вищої освіти бакалавр 

у Політехнічного інституту м.Браганса, Португалія; 

- троє студентів факультету комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій пройшли навчання за програмою міжнародної кредитної 

мобільності в університеті ім.Томаша Баті, згідно з договорои про співпрацю 

від 21.06.2017, укладеного між Луцьким НТУ та Університетом ім.Томаша Баті 

м. Злін, Чехія 

- студент і 2 студентки технологічного факультету до м. Лодзь, Республіка 

Польща, з метою навчання за програмою міжнародної кредитної мобільності в 

університеті «Лодзька Політехніка» 

3) програми подвійного диплома: 

- студент технологічного факультету та студентка факультету бізнесу 
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взяли участь в програмі подвійного диплома за ступенем вищої освіти магістр в 

Політехнічного інституту м.Браганса, Португалія; 

- студентка факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права проходить 

навчання за ступенем вищої освіти бакалавр у Віденському університеті на 

підставі рішення про запит на допуск до навчання від 20 листопада 2018 року; 

- троє студентів технологічного факультету  проходять навчання за 

ступенем вищої освіти бакалавр в Люблінському католицькому університеті ім. 

Іоанна Павла ІІ, згідно з протоколом намірів від 03.10.2018 року та договору від 

31.01.2014 укладеного між Луцьким НТУ та Люблінському католицькому 

університеті ім. Іоанна Павла ІІ; 

- 1 студент технологічного факультету проходить навчання за ступенем 

вищої освіти магістр в університеті «Люблінська політехніка»; 

- 1 студент факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

та 1 студент факультету архітектури, будівництва та дизайну  пройшли курси 

польської мови та зараз проходять навчання за ступенем вищої освіти магістр в 

університеті «Люблінська політехніка» в рамках програми подвійного диплома 

Таблиця 23 

Динаміка показників академічної мобільності викладачів та студентів за 

2014-2019 роки 

№ 

п/п 

Показник Рік 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Кількість зарубіжних навчальних 

закладів, з якими підписані угоди про 

співпрацю. 

12 15 19 4 8 9 

2. Кількість студентів, направлених на 

навчання до зарубіжних навчальних 

закладів. 

38 43 25 15 20 16 

3. Кількість студентів, які проходили 

навчальні практики у зарубіжних 

організаціях і установах. 

11 13 23 23  5 

4.  Кількість викладачів, які пройшли 

стажування у зарубіжних країнах. 
2 7 17 15 47 37 

5. Кількість викладачів і студентів, які 

пройшли мовні курси 
31 12 9 7 8 9 

 

Кількість іноземних громадян, які були учасниками програм академічної 

мобільності та відвідували Луцький НТУ з метою участі в конференціях та 
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читання лекцій, наведено в таблиці 24. 

Таблиця 24.  

Кількість  іноземних громадян, які були учасниками програм академічної 

мобільності та відвідували Луцький НТУ 

Країна Установа 
Налагодже-

ння співпраці 

Участь в 

конференціях/ 

семінарах/ 

обмін досвідом 

Читання 

лекцій 

США 

Університет Маямі  1 1 

Корпус Миру   1 

Державний університет північної 

Дакоти 
 1  

ФРН 

Асоціація АПОЛЛО 4   

Спілка «Мости в Україну» 1   

ТзОВ BZEE Academy GmbH 1   

Університет Дуйсбург-Ессен  3  

Бельгія 
Католицький університет 

м.Льовен 
 1  

Ізраїль 
Суд першої інстанції м. Петах-

Тіква 
 1 

 

Литва 
Інститут образотворчих мистецтв 

Вільнюської академії мистецтв 
2   

Польща 

Люблінський католицький 

університет Іоанна Павла II 
5 2  

Познанська Політехніка  2  

Політехніка Ченстоховська  1  

Гірничо-металургійна академія  1  

Туреччина 

Інституту енергетики 

університету Балікесір 
1   

Університет Газіантеп  1  

Франція Посольство Франції в Україні 2   

Чехія 
Університет Західної Чехії в 

Плзені 
 1  

Словацька 

Республіка 

Технічний університет м. Кошице  2  

Словацький технологічний 

університет у Братиславі, 

факультет матеріалознавства та 

технології в Трнаві 

 2  

Румунія 
Технічний університет Клуж-

Напока 
 1  

Португалія Університет Мінью  1  

Хорватія Загребський університет  2  

Індія 
 CSIR – Центральний науково-

дослідний інститут шкіри 
 1  

Китай Університет Чжецзян  1  

Грузія 
Державний університет ім. Шота 

Руставелі 
 2  

Ірак Університет Тікрита  2  

Разом 16 14 2 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%86%D1%8F
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Набір іноземних студентів 

У 2019 році видано 40 запрошення, чекаємо на приїзд студентів у новому 

навчальному році. 

Випуск іноземних студентів у 2019 н.р. становив 13 осіб, з них: 2 студенти 

отримали диплом магістра, 4 студенти закінчили курс української мови на 

підготовчому відділенні відділу неперервного навчання; також 4 іноземних 

студенти було відраховано за академічну неуспішність, а 3 переведено на 

навчання до інших ЗВО. 

Станом на 01.12.2018 р. в Луцькому НТУ навчається 28 іноземних 

студентів на бакалаврській, магістерській програмах та у відділі аспірантури 

(Алжир, Нігерія, Зімбабве, Конго, Лівія, Азербайджан, Польща, Білорусь, 

Ізраїль та ін.) – таблиця 25. 

Таблиця 25.  

Іноземні студентів Луцького НТУ станом на 01.12.2019 р. 

№ 

з/п 
Країна-прибуття 

Кількість 

студентів 

ОКР 

«Бакалавр» 
ОКР «Магістр» Аспірантура 

1 
Федеративна 

Республіка Нігерія 
7 7 - - 

2 

Алжирська Народна 

Демократична 

Республіка 

5 4 - 1 

3 Республіка Конго 2 2 - - 

4 Держава Лівія 5 2 2 1 

5 Республіка Зімбабве 2 2 - - 

6 Республіка Польща 1 1 - - 

7 
Республіка 

Азербайджан 
1 1 - - 

8 Республіка Білорусь 1 - 1 - 

9 Республіка Гана 1 1 - - 

10 Угорщина 1 - 1 - 

11 Російська Федерація 1 1 - - 

12 Держава Ізраїль 1 1 - - 

 Разом 28 22 4 2 
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Рис. 19. Джерела залучення іноземних абітурієнтів 

 

У 2019 навчальному році було зараховано 10 студентів, з них на навчання: 

 за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» – 6 студентів; 

 на підготовчому відділені – 3 студенти; 

  в аспірантурі – 1 аспірант. 

 

Набір за спеціальностями: 

 «Комп’ютерна інженерія» – 4 студенти. 

 «Прикладна механіка» – 1 студент. 

 «Підприємництво. Торгівля та біржова діяяльність» – 1 студент. 

 «Менеджмент» – 1 студент. 

 

Рис. 20. Контингент іноземних студентів у розрізі факультетів за 2019 р. 
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Вцілому динаміка чисельності іноземних студентів характеризується 

наступними даними (рис.21). 

 
 

Рис. 21 Кількість іноземних студентів Луцького НТУ 

 

Співпраця з Британською Радою та 

 Американськими радами з міжнародної освіти 

 

Співпраця з Британською Радою в Україні 

Співпраця із Британською Радою в Україні за програмою «Активні 

Громадяни» отримано на рахунок університету 59 980 грн на реалізацію ППСД 

та благодійні внески на впровадження програми. 

Протягом 2019 р. реалізовується 1 проєкт із поданих 6 проєктів. 

Багатофункціональне середовище арт-релаксації «Арт-телія» (кафедра 

дизайну). 
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Таблиця 26 

 Партнерський проєкт соціальної дії за програмою «Активні Громадяни», 

«Creative Spark», що реалізується Луцьким НТУ протягом 2019 р. 

Проєкт соціальної дії 
Запитувана 

сума, грн. 

Отримана 

сума, грн. 

Менеджер 

проекту 

Період 

реалізації 

1. Багатофункціональне 

середовище арт-релаксації 

«Арт-телія»  

59 980 59 980 

Хворост Х.Ю., 

Скляренко Н.В.,  

Дідух А.С. 

серпень – 

січень  

2020 

2. Соціальні проблеми очима 

молоді 
15 000 - Дідух А.С. - 

3. Ukrainian Embroidery 30 000 - Дідух А.С. - 

4. Інтерактивне інформування 

абітурієнтів та студентів 

Луцького НТУ 

14 000 - Заблоцький В.Ю. - 

5. Арт-психологічна колекція 

«Княгиня» 
15 000 - Хворост Х.Ю. - 

6. Тепло – студентам 13 000 - Мачульська К.Я. - 

Програма «Розвиток лідерського потенціалу університетів України» 

7. «Бренд-менеджмент 

Луцький НТУ на ринку 

освітніх послуг України»  

  Галущак В.Л. 

Січень 

2018 р. – 

вересень 

2020 р. 
 

 

Таблиця 27 

Очікують результатів подані проєкти Програма «Активні громадяни» 

№ Проєкт соціальної дії 
Запитувана 

сума, грн. 
Менеджер проєкту Період реалізації 

1. Ні байдужості! 14 850 
Дідух А.С.,  

Скляренко Н.В. 

січень – 

червень 2020 

2. «Open and play!» 14 600 Дідух А.С. 
січень – 

червень 2020 

3. 
«Збережемо життя» «Safe 

Life» 
15 000 

Рудинець М.В., 

Федорчук-Мороз В.І. 

січень – 

червень 2020 

4. 

Проведення соціально-

адаптаційних студій з 

викладачами пенсійного 

віку «АКМЕ-студії» 

14 950 
Жук О.М.  

 

січень – 

червень 2020 

5 

Коворкінг платформа 

вітроенергетики та 

робототехніки 

«RoboWinEr» 

59 995 

Сомов Д.О.,  

Хворост Х.Ю. 

 

січень – 

червень 2020 

6 
«Be Mindful. Believe and 

Love!» 
14 950 Хворост Х.Ю. 

січень – 

червень 2020 

7 «Be Loved» 14 975 Хворост Х.Ю. 
січень – 

червень 2020 

8 «Culture exchange club» партнери Луцький НТУ 
січень – 

червень 2020 
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1. Перепідписано договір співпраці між Луцьким НТУ та Британською 

Радою в Україні на період  з 31 березня  2019 по 31 березня 2020.  

2. Луцький НТУ взяв участь в майстер-класі «Розвиток національних 

фасилітаторів» квітні 2019 року. 

Співпраця з Американськими Радами з міжнародної освіти 

1. Проєкт «Академічна доброчесність» SAIUP Американські Ради, 

(координатор – Галущак В.Л.)  2016- 2020 року 

2. Організовано і проведено презентації, інформаційні заходи про 

академічну мобільність та проєктні можливості спільно із Education USA.  

3. Участь у ІІІ Відкритому всеукраїнському студентсько-учнівському 

конкурсі соціальних відеопроєктів «Чесність починається з тебе» 

(Американські Ради з міжнародної освіти в рамках Проєкту сприяння 

академічній доброчесності в Україні SAIUP за сприяння підтримки Посольства 

США в Україні) – 17 грудня 2019 р. студенти кафедри дизайну (координатор – 

Скляренко Н.В.). 
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5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Фінансові надходження та витрати Університету 

 

Луцький НТУ здійснює свою діяльність за трьома бюджетними 

програмами: 

2201160  «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» 

2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки» 

2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) ВНЗ» (з 

2017 року  відповідно до Постанови  №1043 від 28.12.2016 р.). 

Таблиця 28 

Надходження і використання коштів загального фонду по програмі 

2201160 «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» за 2015-ХІ місяців 2019 рр. (тис.грн.) 

 Роки 

кошторисні 

призначення на 

початок року, 

тис.грн 

фактично 

надійшло 

коштів, 

тис.грн 

з них додаткове 

державне 

фінансування/ 

недофінансування 

тис.грн 

фактично 

витрачено 

коштів, 

тис.грн 

2015 60 339,4 60 339,12 - 0,28 60 339,12 

2016 
65 531,19 65 531,19 - 65 531,19 

2017 
62 131,30 66 052,72 3 921,42 66 052,72 

2018 75 079,60 76 323,00 1 243,40 76 323,00 

січень-листопад 

2019 
88 303,10 91 271,50 2 968,41 81 829,40 

 

З таблиці видно, що починаючи з 2015 року в якому було недоотримано  

майже 280 тис.грн. по загальному фонду бюджету, з кожним роком державне 

фінансування зростало (збільшення мінімальної ЗП, тарифів на комунальні 

послуги, інше). Аналізуючи 2016 рік, де зі збільшенням ставок ПВП на 10, 

додаткові кошти МОН не виділило, а фінансування здійснювалося за кошти 

спеціального фонду, у 2017 році (при збільшенні ставок ПВП на 21) ректором 

університету проведено роботу по залученню додаткових коштів на оплату 

праці ПВП. Приємним є те, що у 2018-2019 роках витрати на оплату праці 
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профінансовано повністю, а додаткові кошти пішли на розвиток 

інфраструктури.  

Таблиця 29 

Структура витрат по загальному фонду бюджету за КПКВК 2201160  

«Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 

баз практики» (2015-січень-листопад 2019 р.) (тис.грн.) 

№ 

Напрям видатків 2015 2016 2017 2018 

січень-

листопад 

2019 

1 Оплата праці з 

нарахуванням 

35 013,2

1 
38 644,29 58 377,10 67 617,9 73 641,80 

2 Оплата комунальних 

послуг, в т.ч.: 
2637,38 3212,33 4305,34 4930,29 3 501,02 

2.1 теплопостачання 1 788,06 2 184,42 2805,91 3397,24 1 790,35 

2.2 електроенергія 737,19 947,91 1424,98 1443,05 1 494,71 

2.3 холодна вода 112,13 80,00 74,45 90,00 215,96 

3 Компенсація дітям-

сиротам 
702,37 753,89 640,06 800,97 853,86 

3.1 на харчування 592,44 652,08 624,01 712,00 777,66 

3.2 на придбання одягу 109,93 101,81 16,05 88,97 76,2 

4 Виплата стипендій 

аспірантам, студентам 
21 874,83 22 765,10 2 032,61 1 640,83 1360,65 

5 Інші виплати 

населенню 
111,31 155,60 197,53 237,9 351,95 

6 Придбання товарів 

(металопрофіль, 

будівельні, сантехнічні 

матеріали) 

  199,99 495,12 1 417,62 

7 Поточний ремонт 

приміщень 
  300,00 199,99 625,8 

8 Капітальні видатки 

(турнікети з 

пристроями вводу, 

проектори) 

  - 400,00 - 

9 Послуги акредитації     76,7 

 Разом 60 339,1 65 531,19 66 052,72 76 323,00 81 829 4 

 

Надходження спеціального фонду формувалися по двох програмах: 

- 2201160  «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та 

забезпечення діяльності їх баз практики» 

- 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки» 
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Таблиця 30 

Надходження спеціального фонду від основної діяльності за 2015- січень-

листопад 2019 року (тис.грн.) 

 Вид послуг 

Фактичні надходження (тис.грн.) 

2015р. 2016р. 2017р. 2018 р. 

Січень-

листопад 

2019 р. 

І 

Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно 

законодавства 
  

16928,4 19659,7 23985,57 29354,50 32996,45 

1.1. Плата за послуги, що надаються 

згідно з їх основною діяльністю 

  

14410,7 16203,8 19593,22 24641,65 28601,12 

 платне навчання в т.ч.: 13454,3 14440,3 18671,78 24140,56 28163,61 

 військова кафедра  369,9 916,20 923,15 778,9 

 іноземні студенти  680,5 792,50 638,25 809,2 

 аспірантура     33,25 54,27 154,45 

 післядипломна освіта  778,45 4239,00 96,61 - - 

 плата за підготовчі курси, курси 

підвищенні кваліфікації, інші 25,2 69,4 461,35 201,67 154,71 

 вивчення дисциплін понад обсяги     152,73 219,8 330,23 245,15 128,35 

1.2. Кошти що отримуються від 

господарської діяльності 

  

2352,5 3277,6 4224,65 4543,33 4 272,23 

 
плата за проживання в 

гуртожитках    2119,91 2731,2 3490,12 3758,96 3517,40 

 послуги спорткомплексу  56,63 366,9 577,0 344,67 303,00 

 послуги РВД  17,19 3,7 9,4 13,64 41,86 

 
проживання та оздоровлення на 

базах відпочинку     74,08 102,6 126,5 202,35 146,25 

 відділ студентського харчування - - 11,36 167,9 186,72 

 
утримання приміщення наданого в 

оренду, стоянка    41,87 55,00 

 
інші послуги(публікації, ксерокс, 

ін.) 84,68 40,00 10,27 13,94 22,00 

1.3. Плата за оренду майна      165,2 165,1 163,61 166,68 115,6 

1.4. Кошти від реалізації майна          3,3 4,09 2,84 7,50 

 

Якщо порівняти надходження коштів від надання платних послуг по 

основній програмі, то порівняно з 2015 роком надходження зросли майже в два 

рази. Основна складова – це оплата за освітні послуги (приблизно 80% ), 

позитивним є збільшення статті, так, як проводиться індексація вартості 

навчання, відкриваються нові спеціальності, збільшується кількість аспірантів 

платної форми). 
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Таблиця 31 

Надходження плати за навчання в розрізі факультетів 

2015- січень-листопад 2019 р. (тис.грн.) 

Факультет 2015   2016   2017 2018 
січень-листопад 

2019 р 

МБФ 1573,14 1633,00 2243,33 2935,55 3273,4 

ТФ 157,39 202,60 859,4 1203,91 1972,78 

ФКНІТ 1039,54 1099,00 1876,1 2842,11 3637,41 

ФЕТЕ 1424,98 1940,90 3026,35 2429,57 4005,3 

ФАБД 1211,75 1597,20 2275,2 2579,14 3429,59 

ФФОЛП 4911,27 4139,10 3060,2 4508,26 5658,47 

Бізнесу 3136,21 3458,6 4395 6718,87 7380,54 

Військова 

кафедра 
- 369,9 916,2 923,15 778,9 

Разом  13 454,28 14 440,3 18 671,78 24 140,56 28 163,61 

 

З початку року студентам які були перезараховані на державну форму 

навчання або відраховані з університету було повернуто кошти у сумі – 366,4 

тис.грн. 

Ще одним джерелом надходжень по спеціальному фонду програмі 

2201160 є благодійні внески, кошти для реалізації програм Британської ради, та 

% від розміщення тимчасово вільних коштів на депозиті. Щодо останнього 

показника, то дані надходження мають такий вигляд: 
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Розміщення тимчасово вільних коштів є одним з ефективних 

управлінських рішень, адже додатково було одержано значну суму коштів, 

особливо у 2019 р, що дало змогу покрити незаплановані витрати. 

По КПКВК 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки» 

структура надходжень має такий вигляд: 

- кошти, що надходять від роботи Будівельної лабораторії; 

- кошти від роботи Екологічної лабораторії ; 

- кошти зароблені кафедрами, при виконанні господарсько-договірних 

тематик; 

Таблиця 32 
Структура витрат спеціального фонду бюджету  

за  2015-січень-листопад 2019 року(тис.грн.) 

Напрям видатків КЕКВ 

КПКВК 2201160 

2015 2016 2017 2018 
січень-

листопад 
2019 

Оплата праці з нарахуванням 2100 12 343,49 14 878,53 15 638,1 16590,54 20117,46 

Придбання товарів 2210 869,13 820,93 995,05 1 978,67 2 114,8 

Оплата послуг 2240 446,75 601,51 679,96 968,96 1 290,74 

Поповнення аптечок 2220 1,99 - 0,8 - - 

Продукти харчування 2230 - - 13,32 105,95 128,75 

Витрати на відрядження 2250 149,18 157,15 176,15 278,03 340,34 

Комунальні послуги 2270 1 972,06 2805,62 2998,67 3966,74 2685,63 

теплопостачання  2271 899,00 1 435,62 1 310,93 2 553,63 1 857,18 

водопостачання та 

водовідведення 2272 258,76 272,31 326,45 328,94 232,00 

електроенергія 2273 814,30 950,28 1 226,84 938,57 398,13 

газопостачання 2274 - - 6,35 1,05 - 

дрова 2275 - 147,41 128,1 144,55 198,32 

Капітальні видатки 3110 23,4 147,1 60,10 436,7 2 604,80 

Податки 2800 254,94 266,48 194,24 85,9 12,9 

Сплата коштів по рішенню 

суду 3142 1 257,96 65,5 - - - 

Разом  17 318,9 19 742,8 20 756,3 24 411,5 29295,42 
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3. Заробітна плата працівників 

 

      На 2019 рік штатний розпис затвердженно на 858,5 ставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналізуючи ставки по загальному фонду за 2015-2019 роки можна 

прослідкувати зростання кількості ставок ПВП, та стабільну кількість посад 

іншого персоналу. 

  

Середня заробітна плата по університету у 2019 році склала: 10,9 тис.грн. по 

загальному фонду бюджету та 12,85 по спеціальному. 

Виплата заробітної плати здійснює в строки передбачені законодавством 

та колективним договором. 

Крім основної заробітної плати по окладах, працівники університету 

також отримали стимулюючі та заохочувальні виплати. 

  

Штатні посади по загальному фонду 2015-2019 рр
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ставки ПВП інші (спеціалісти, робітники, бібліотекарі, пед.працівники, інші НПП)

858,5 ставок 

 (83 762 294 грн.- річний плановий фонд оплати праці) 

Загальний фонд 

670,4 ( ФОП 65,3 млн.грн.) : 

-ПВП-  331,4 посад (43,4млн.грн.) 

- інші  -  339 посад (21,9 млн.грн.) 

Спеціальний фонд 

188,10(ФОП 18,5 млн.грн.) 

-ПВП – 74,3 посад (11,45 млн.грн.) 

-інші – 113,8 посад (7,05 млн.грн.) 
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Таблиця 33 

Інші виплати з фонду оплати праці 

 за 2015 р. - січень-листопад 2019 року (тис.грн.) 

 Матеріальна допомога та 

заохочення 2015 2016 2017 2018 

січень-

листопад 
2019 

Матеріальна допомога на вирішення 

соціально-побутових питань 
23,4 27,5 34,3 50,36 65,4 

Матеріальна допомога на поховання 114,5 46,8 158,77 67,67 77,6 

Допомога на оздоровлення науково-

педагогічним працівникам 1 056,4 1482,1 2019,2 2323,8 3036,00 

Премія разова 6,9 - 211,4 55,00 153,00 

Премія до дня освіти    49,5 502,64 

Премія до 8 березня    213,00 216,5 

Винагорода пед. працівникам 20,9 39,5 21,86 48,56 58,20 

Премія до ювілейних дат - 64,36 102,23 149,36 120,82 

Разом 1222,1 1660,26 2547,76 2957,25 4230,16 

  

В зв’язку з функціонуванням відділу неперервного навчання, де оплата 

праці викладачів задіяних в його роботі проводиться за погодинними 

розцінками, сформований погодинний фонд оплати праці. 

За останні роки йде зменшення оплати за проведення курсів, так як  у 

2017 році випустили останню групу студентів, що отримували другу вищу 

освіту. 

 

 
Рис. 22 Динаміка погодинного фонду  за 2015-2019 рр 
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3. Стипендіальне забезпечення 

Виплата академічних стипендій студентам з 2017 року здійснюється за 

КПКВК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) ВНЗ».  

Станом на 01.12.2019 р. 1222 студента отримують академічні стипендії, а 

саме: 

1) ординарні (звичайні) у розмірі 1300,00 грн. - 515 студентів; 

2) стипендії у підвищеному розмірі: 

    - за особливі успіхи у навчанні 1892 грн – 423 студента; 

    - для студентів, що навчаються за спеціальностями для яких 

встановлено підвищений розмір: 1660 грн. – 188 студентів  

                                                2416 грн. – 96 студентів 

3) стипендії засновані : 

- Президентом України  2720 грн – 2 студента, 

- Верховною Радою – 2720 грн – 2 студента, 

- Кабінетом Міністрів (стипендія Героїв Небесної сотні, 

М.С.Грушевського) – 2480,00 грн. - 2 студентів.  

Середньомісячний стипендіальний фонд складає – 1,8 млн.грн. 

Найбільша кількість стипендіатів – 257 чоловік на Машинобудівному 

факультеті, з них 92 отримують стипендію в підвищеному розмірі. 

У листопаді  надано матеріальну допомогу  студентам, в тому числі дітям 

сиротам на суму 100,1 тис.грн. 

Відповідно до Постанови КМУ №1045 від 28.12.2016 р. певним 

категоріям студентів надається соціальна стипендія, яка фінансується через  

Мінсоцполітики. Станом на 01.12.2019р. таку стипендію отримують студенти з 

числа: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 35 чоловік; 

- осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до 

Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи ” – 4 чоловіка ; 
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- осіб, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після 

здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є 

шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи – 3 студента; 

- дітей осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності та 

учасниками бойових дій – 60 студентів; 

- дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи – 4 студента; 

- дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-III групи – 27 студентів; 

- студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – 31 

студент; 

- осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності та 

учасниками бойових дій – 2 студента; 

- дітей, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранення в АТО 

– 5 студентів.  

Загальна сума виплат за січень-листопад 2019 року – 1,7 млн.грн. 

 

4. Фінансування Студентського самоврядування 

Відповідно до п.10, ст.40 Закону України «Про вищу освіту» вченою 

радою університету щорічно закладаються в кошторисі 0,5 відсотка власних 

надходжень, отриманих від основної діяльності, на  виконання  завдань і 

здійснення повноважень органами студентського самоврядування. 

Протягом 2015-2019 років на фінансування студентського самоврядування 

було передбачено в кошторисах: 

2015 р. – 65,7 тис.грн.; 

2016 р.- 72,3 тис.грн.; 

2017 р. – 81,00 тис.грн.; 

2018 р.- 98,00 тис.грн.; 

2019 р.- 123,00 тис.грн. 

З кожним роком сума зростає, адже власні надходження університету теж 

збільшуються. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
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Кошти спрямовані за заходи та потреби студентів, відповідно до 

службових записок голови студентської ради.  

 

5. Перевірки та співпраця з контролюючими органами 

Протягом 2015- 2019 років Луцький НТУ перевіряли: 

- ДАС України Західний офіс держаудитслужби Управління Західного 

офісу Держаудитслужби у Волинській області – зустрічна звірка 

документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та 

розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку з 

Департаментом соціальної політики ЛМР. 

- ДФС України Головне управління ДФС у Волинській області – перевірка 

своєчасності сплати узгоджених податкових зобов’язань до бюджету. 

- ДФС України Головне управління ДФС у Волинській області – перевірка 

щодо недотримання граничних строків реєстрації податкових накладних та/або 

розрахунків коригування до ПН в Єдиному реєстрі (чотири перевірки протягом 

року); 

- ДАС України Західний офіс держаудитслужби Управління Західного 

офісу Держаудитслужби у Волинській області – планова ревізія фінансово-

господарської діяльності Луцького НТУ за період 01.01.2015 по 30.04.2018 р. 

- Державна служба зайнятості – розслідування страхових випадків та 

обґрунтованість виплат (матеріального забезпечення). 

На засадах партнерства та взаємодії була підготовлена та надана наступна 

інформація: 

1.Національна поліція України Департамент захисту економіки Управління 

захисту економіки у Волинській області – інформація щодо фінансування, 

доходів та витрат університету протягом 2017-2018 років; 

2. Національна поліція України Департамент захисту економіки 

Управління захисту економіки у Волинській області – перелік діючих договорів 

оренди нерухомого майна між Луцьким НТУ та відповідним органом 

управління майном у Волинській області; 
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3. Любомльська РДА у Волинській області Управління соціального 

захисту населення – щодо доходів для перевірки правильності призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; 

4. СБУ у Волинській області – щодо укладених договорів про співпрацю 

між Луцьким НТУ та ПП «Адванта». 

 

6. Основні завдання на 2020 р 

Найголовнішими завданнями на 2020 рік є: 

1.Надалі дотримуватись Нормативів чисельності студентів, аспірантів, 

інших здобувачів освіти, на одну штатну посаду науково-педагогічного 

працівника при формуванні штатного розпису науково- педагогічного 

персоналу. 

2.Проводити виконання плану заходів з енергозбереження, які 

сприятимуть зменшенню витрат на оплату комунальних платежів. Раціональне 

використання площ корпусів, шляхом залучення більшої кількості орендарів, 

так як надходження від оренди складають менше 1 % всіх надходжень. 

3.Забезпечити першочергове проведення розрахунків за захищеними 

статтями (оплата праці, комунальні витрати, стипендії, соціальні виплати) 

4.Не допускати виникнення заборгованості від надання платних послуг 

(зокрема плати за навчання, проживання в гуртожитку, оренди) 

5.Надалі індексувати плату за навчання, з обов’язковим зазначенням 

відповідального за повідомлення студентів-платників про збільшення плати.  

 

Відділу інфраструктурного розвитку 

План робіт відділу інфраструктурного розвитку Луцького НТУ 

розроблений на основі «Цільової програми перспективного розвитку 

інфраструктури та реформування організації господарської діяльності Луцького 

НТУ на 2015-2020 рр» і передбачає здійснення комплексу заходів 

господарської діяльності за такими основними напрямками: впровадження 

програми енергоефективності, створення і розвиток матеріально-технічної бази 



91 

та проведення організаційних, структурних та інших заходів для підвищення 

ефективності господарської діяльності університету.  

Експлуатаційно-технічним відділом проведена значна робота з 

енергозбереження та зі зменшенням витрат  енергетичних ресурсів. Дані про 

споживання води та теплової енергії приведені в таблиці 34: 

Таблиця 34 

Споживання води та теплової енергії за 2015-2019 роки 

№ Роки 
Холодна вода Гаряча вода Тепло 

м
3 

грн. м
3
 грн. Гкал грн. 

1.  2015 72946 317959 8486 272691 1857 2050390 

2.  2016 73691 353452 11705 626065 2136 3187076 

3.  2017 73324 403769 10440 731197 2212 3305902 

4.  2018 67525 430721 12685 999561 2587 5012164 

5.  2019 24958 452389 10653 1020629 1382 2632310 

  

Як видно із даних таблиці, за вказаний період проходить значне зменшення  

витрат енергоносіїв. Це можна пояснити тим, що в корпусах та гуртожитках 

проведено комплекс робіт на системах теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення. 

Налагоджено облік споживання енергоносіїв,своєчасно проводиться 

державна повірка лічильників обліку  теплової енергії холодної та гарячої води. 

Зменшено міжповірочний період приладів обліку. 

Зменшено міжповірочний період приладів обліку.  

 В 2012 році в п'яти корпусах, це Гкл., А,Б,В,кор.№2 виконані роботи що 

встановлено автоматичного погодинного регулювання подачі теплоносія. 

Внаслідок цього економіч від проведених заходів  в порівнянні з 2012 (Базовим 

роком) складає:  2013р.-27%;  2014р.-41%; 2015р.-50%; 2016р.-43%;  2017р.-

40%; 2018р.-30%; 2019р. -63%. 

 Збільшення витрат тепла в 2018р. виникло із-за того,що необхідно було 

підвищити температуру в приміщеннях. В період з 2015 до 2017 рр. проведені  

роботи по встановленню водопідігрівачів в навчальних корпусах в кількості 

10шт. Це дало зменшити значні витрати на утримання інженерних мереж 
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гарячої води. Економія енергоносія від проведених заходів складає від 5% до 

30%. 

  

Протягом звітного періоду господарським методом виконано комплекс 

робіт на системах теплопостачання,  водопостачання водовідведення, тобто, це 

проведення ремонту та заміна запірної арматури, сифонів, умивальників, чаш 

Гануя,  унітазів, лічильників обліку енергоносіїв, тощо. В грошовому виразі  по 

роках це виглядатиме наступним чином 2014 рік - 4000 грн; 2015 рік – 7000 грн, 

2016 рік 12507 грн, 2017 рік – 23871 грн., 2018 рік – 22384 грн. 2019 рік – 27531 

грн. 

На мережах виконуються роботи підрядним способом, 2018 рік — 

проведено гідромеханічне очищення від мулистих відкладень системи 

водовідведення в гуртожитку № 1, вул. Даньшина. 8; 

- заміна лічильників обліку теплової енергії в гуртожитку № 1; 

- виконано роботи по промиванню каналізаційної мережі по вул. 

Львівська, 75; 

- ліквідовано порив холодної води по вул. Львівська, 75 та по 

вул. Винниченка, 8. 

- проведено ремонт автоматичного регулювання подачі теплоносія в 

навчальному корпусі № 2, (вул. Потебні, 56) – вартість робіт – 25000 грн. 

економія коштів становить – 20%; 

- проведено технічне обслуговування та вибірковий ремонт мереж в 

навчальних корпусах та гуртожитках; 

- виготовлена документація на реконструкцію теплового вузла в 

гуртожитку № 1; 

- взяті технічні умови на проведення реконструкції теплового вузла в 

корп. № 3 (вул. С. Ковалевської, 29); 

Загальна вартість складає — 74000 грн. 

Заходи по покращенню роботи інженерних мереж: 

Замінена освітлення: LED 5 w – 134 шт., LED 10 w – 80 шт., LED 12 w – 

101 шт., Лампа люмінісцентна 36 w – 95 шт., Лампа люмінісцентна 18 w – 236 
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шт., Лампа розжарення – 360 шт., Прожектор 30 w – 5 шт., Лампа галогенна 150 

w – 1 шт., Світильник 36 w – 1 шт., Світильник 10w – 50 шт., Світильник з 

датчиком 10w – 10 шт., Лампа 65 w – 1 шт., Лампа натрієва 250 w – 1 шт., Лед 

панель (600Х600) 40 w – 60 шт., Лампа енергозберігаюча 20 w – 2 шт., Лампа 

світлодіодна 18 w – 100 шт., Лампа люмінесцентна 58w – 12 шт. 

Замінено розеток  - 100 шт. Заміна вмикачів – 70 шт.,  

Ремонт ел. мережі освітлення першого поверху корпусу Б; 

Ремонт лінії освітлення прожекторів корпус № 4, вул. Польова, 45; 

Підключення лінії живлення в ауд. 407 головний корпус, вул. Львівська, 75; 

Монтаж ел. мережі в ауд. 18 корпус А, вул. Львівська, 75; 

Монтаж світильників в ауд. 34, вул. Львівська, 75; 

Профілактичні роботи в ел. щитових та ел. щитах по всіх корпусах; 

Підключення електромережі в 111 лабораторії, головного корпусу; 

Вивід розеток на підключення турнікетів головний корпус і корпус Б; 

Проведено виміри опору петлі Фаза – нуль у всіх корпусах університету;  

Монтаж та обслуговування електромереж на базі відпочинку «Технічний»; 

Ремонт електромереж освітлення в ауд. 245,405а ,346 корпус В, 35а  корпус 

Б, відділ кадрів, корпус № 4 вул. Польова, 45; 

Монтаж світлодіодних панелей  (Головний корпус, Б , перехід); 

Відновлення роботи прожекторів гуртожиток 1, вул. Даньшина, 8; 

Монтаж електромережі їдальня корпус № 2 вул. Потебні 56, ауд. 212б  

корпус № 2, вул. Потебні, 56; 

Встановлення електро лічильників корпус № 4 вул. Польова 45, корпус № 

3, вул. Потебні 56, база відпочинку «Технічний», спорткомплекс; 

Підключення електронасосу корпус А; 

Заміна та профілактика телефонних пар 500; 

Встановлення ремонт та заміна телефонних розеток 8 шт.; 

Прокладання, ремонт і заміна телефонної проводки 35 м; 

Перенесення телефонів 8 шт.; 

Програмування та перепрограмування телефонних номерів 8 шт.; 

Встановлення телефонного номеру 1 шт.; 
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Заміна телефонного номеру 1 шт.; 

Заміна телефонних апаратів 5 шт.; 

Встановлення паралельних телефонних апаратів 12 шт.; 

Ремонт та обслуговування телефонних апаратів 126 шт.; 

Підключення та відключення телефонних апаратів 8 шт.; 

Ремонт сигналізації 126 шт.; 

Перепрограмування ключів сигналізації 6 шт.; 

Заміна проводки 35 м; 

Заміна акумулятора 2 шт.; 

Проведення профілактичних робіт  в корпусах  головний, А, Б, В,  Корпус 

№ 3, вул. С. Ковалевської, 29; 

Використання коштів на електроматеріали для університету: 

2015 рік -- 60729 грн. 

2016 рік — 69 955,33 грн. 

2017 рік — 59 789,3 грн. 

2018 рік -- 54 766,1 грн. 

2019  рік – 87011 грн. + телекомунікації  100021 грн. 

Таблиця 35 

Споживання електроенергії за 2015-2019 рік 

№ Квартал/рік Спожито, кВт*год Сплачено, грн. 

1 2015 441390 481133,76 

2 2016 1384657 1941650,73 

3 2017 1641657 2674024,62 

4 2018 3574839 1077315,71 

5 І-ІІІ кв 2019 3146857 

 

1379362,75 

 
 

Аналізуючи вище приведені дані з таблиці 33 видно тенденцію на 

зменшення поквартального електроспоживання за рахунок використання 

новітніх діодних електроустановок, заміни старої електромережі на нову в 

окремих аудиторіях. 

Проблемним питанням на сьогоднішній день є електромережа 

гуртожитку №1 – потребує заміни електромережі на кожному поверсі. 

Протягом звітного періоду господарським способом виконано поточний 

ремонт в наступних корпусах:  
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Таблиця 36 

Протягом звітного періоду господарським способом виконано поточний 

ремонт в наступних корпусах: 

Головний корпус, Львівська,75 

к.401 водоемульсійне пофарбування стін-78 м
2 

часткове шпаклювання стелі із заміною ГКЛ-0.8 м
2
 

ґрунтування стін - 0.8 м
2
 

водоемульсійне пофарбування стелі-108 м
2
 

Туалет чоловічий 1- 4 

поверхи (капремонт) 

Влаштування стяжки - 68 м
2 

Штукатурка стін - 214 м
2
 

Влаштування плитки на стіни-214 м
2
 

Влаштування плитки на підлогу-68 м
2
 

Монтаж підвісної стелі «Армстронг» -68 м
2
 

Монтаж дверей-4 шт. 

Монтаж труб 

Монтаж світильників 

Монтаж перегородок 

дах Капремонт,влаштування водовідведення 

к.217 лакування паркету-14 м
2 

монтаж плінтусів-15 м/п 

к.239 лакування паркету-13 м
2
 

Коридор біля 

банкетки 

шпаклювання стін і стелі - 206.5 м
2
 

шпаклювання відкосів-60  м/п 

водоемульсійне пофарбування стін і стелі - 206.5 м
2
 

Банкетний зал водоемульсійне пофарбування стін і стелі - 133.5 м
2
 

Монтаж підвіконників - 14 м/п 

Монтаж пластикових плінтусів - 22 м/п 

бібліотека шпаклівка стін-14 м
2
 

водоемульсійне пофарбування стін - 14 м
2
 

Жіночий туалет 1-4 

поверхи (капремонт) 

Влаштування стяжки - 68 м
2 

Штукатурка стін - 214 м
2
 

Влаштування плитки на стіни-214 м
2
 

Влаштування плитки на підлогу-68 м
2
 

Монтаж підвісної стелі «Армстронг»-68 м
2
 

Монтаж дверей-4 шт. 

Монтаж труб 

Монтаж світильників 

Монтаж перегородок 

Корпус «А» 

К.19 (біля каси) Монтаж ГКЛ-0.4 м
2 

шпаклівка стін-0.4 м
2
 

поклейка плінтуса-14 м
2
 

водоемульсійне пофарбування стін і стелі - 58.5 м
2
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К.1 Монтаж ГКЛ-0.4 м
2
 

шпаклівка стін-0.4 м
2
 

водоемульсійне пофарбування стін і стелі - 58.5 м
2
 

Опорядження і лакування паркету-14 м
2
 

Емалеве пофарбування підвіконника , батареї і решітки 

К.4 Опорядження і лакування паркету-19 м
2
 

Корпус «Б» 

Туалет 1 поверх Переобладнання кабінки для потреб маломобільних 

груп населення 

Ауд.37 (сцена) водоемульсійне пофарбування стін - 68 м
2
 

К.35а Штукатурка стін-2м
2
 

Шпаклівка швів -12 м/п 

водоемульсійне пофарбування стін і стелі - 52.5 м
2
 

Емалеве пофарбування підвіконника і батареї 

Вхід Влаштування пандусів 

Корпус «В» 

Ауд.363 косметичний ремонт 

Корпус №3,С.Ковалевської,29 

Коридор 2 поверх демонтаж штукатурки-6 м
2
  

шпаклівка стін-6 м
2
 

грунтування-стін-6 м
2
 

водоемульсійне пофарбування стін-6 м
2
 

По корпусу Заміна вікон-14 шт. 

Шпаклівка відкосів-14 вікон 

Гуртожиток №1 

Кімната 809а Ґрунтування стін-30 м
2
 

Ґрунтування відкосів-9.7 м
2
 

Шпаклювання стін-30 м
2
 

Шпаклювання відкосів-9.7 м
2
 

Водоемульсійне пофарбування стелі-11 м
2
 

Емалеве пофарбування підвіконника і батареї 

Поклейка обоїв-30 м
2
 

Балкони  Підсилення 5 шт. 

Секція 901-914к 

кухня 

Демонтаж плитки на стінах-7.5 м
2
 

шпаклівка стелі-13 м
2 

ґрунтування стелі-13 м
2
 

водоемульсійне пофарбування стелі-13 м
2
 

поклейка плінтуса-15.5 м
2
 

заміна кабеля-26 м/п 

ґрунтування стін-36 м
2
 

влаштування плитки на стіни-36 м
2 
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Секція 901-914к 

туалет 

Демонтаж плитки на стінах-7.5 м
2
 

Шпаклювання відкосів -4 м
2
 

Ґрунтування відкосів -4 м
2
 

Ґрунтування стін-46 м
2
 

влаштування плитки на стіни-46 м
2
 

Емалеве пофарбування батареї 

Секція 501-507к 

(душ) 

Грунтування стін-12.5 м
2
 

Гідроізоляція стін і стелі-14.4 м
2
 

Установка дверних блоків 1.38м
2
 

Облицювання стін керамічною плиткою-12.5 м
2
 

Облицювання підлоги керамічною плиткою-1.9 м
2
 

Монтаж ПВХ вагонки на стелю-1.9 м
2
 

Секція 501-507к 

(кухня) 

шпаклівка стелі-13 м
2
 

ґрунтування стелі-13 м
2
 

водоемульсійне пофарбування стелі-13 м
2
 

поклейка плінтуса-15.5 м
2
 

ґрунтування стін-36 м
2
 

влаштування плитки на стіни-36 м
2
 

Секція 501-507к 

(коридор) 

ґрунтування стін-63 м
2
 

штукатурка стін «короїд»-63 м
2 

водоемульсійне пофарбування стелі і стін-88 м
2
 

монтаж дверей-12 шт. 

Підсобні приміщення 

Вагончик-склад Влаштування даху із шиферу-27 м
2
 

Сторожка Ремонт даху 
 

В структурі Луцького НТУ працює спортивний комплекс який 

використовується для  навчання та оздоровлення студентів та працівників.  

За звітний період 2019 рік в спорткомплексі Луцького НТУ було виконано 

ряд робіт: 

 – проведено ремонт ігрового залу: побілка стелі, шпаклювання та  

фарбування стін і відкосів; 

– фарбування, шпаклювання та побілка: сходових маршів коридорів, 

площадок, центрального входу, канви переливу води в басейні; 

–  облаштовано стоянку, зроблено розмітку, встановлено вуличне 

освітлення; 

–  встановлено два кондиціонери і тренажерних  залах; 
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– замінено нагрівальні елементи із зміною схеми підключення у сауні, 

замінено світильники; 

–  замінено електропроводку, світильники на світодіодні, замінено гофри на 

кабель канали у всіх приміщення спорткомплексу; 

– облаштовано тренерську кімнату у басейні; 

–  машинне відділення: замінено підшипники циркуляційного насоса, 

проведено ремонт заточного верстата, частково замінено труби 

водопостачання; 

– котельня: зроблено ревізійні двері в котлі для чистки димаря, замінено 

двері в котлі; 

– проведено опалення, встановлено пластикове вікно у вагончику котельні; 

– проведено частковий ремонт асфальтного покриття навколо будівлі. 

Проте є ряд проблем для вирішення яких потрібен час і значний об’єм 

фінансування. 

Вирішити ці завдання власними силами на сьогодні дані проблеми  не 

можливо, тому постійно проводиться пошук інвесторів, грантових програм та 

інших джерел фінансування. 
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Підсумки, виклики та перспективи розвитку 

 

Керівництво Луцького НТУ і в подальшому буде продовжувати роботу 

щодо виконання завдань, передбачених Стратегією розвитку Луцького НТУ. 

Пріоритети у сфері навчальної і навчально-методичної роботи спрямовані 

на забезпечення високої якості освіти і наукових досліджень, їх нерозривної 

інтеграції та поєднання з інноваційною діяльністю для університету 

залишаються незмінними. За 2016-2019 роки прослідковується позитивна 

динаміка якості підготовки фахівців різних освітніх рівнів, оскільки кількість 

дипломів з відзнакою має чітку тенденцію до зростання, так кількість дипломів 

з відзнакою магістрів по Луцькому НТУ в 2018 році склала 230, що у 2,1 рази 

більше ніж у 2016 році. Дана позитивна динаміка зберігається також і в 2019 

році. На всі спеціальності розроблені робочі навчальні плани, навчально-

методичні комплекси.  

Особливо слід відмітити потужні зусилля колективу по відкриттю нових 

ліцензійних магістерських програм 191 Архітектура та містобудування,  181 

Харчові технології, 011 Освітні, педагогічні науки (ОП Інклюзивне навчання), а 

також ліцензування першого (бакалаврського) рівня  053 Психологія, 014 

Середня освіта. Інформатика 

Наукова діяльність Луцького НТУ спрямована на виконання 

фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт із пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки, на підтримку, розвиток та ефективне 

використання науково-технічного потенціалу університету, підготовку 

науково-педагогічних кадрів, підвищення рівня навчального процесу в 

університеті. Четверо молодих науковців були Стипендіатами Кабінету 

Міністрів України у 2019 році. Видається 4 фахових наукових журнали та 6 

фахових збірників наукових праць, працює 5 спеціалізованих вчених рад. За 

звітний період було захищено 3 докторські дисертації та подано до захисту 4 

кандидатських дисертацій. 

Міжнародна діяльність також має тенденцію до розвитку. Приємно 

відзначити, що Луцький національний технічний університет став переможцем 
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4 проектів для реалізації міжнародної академічної мобільності для студентів, 

аспірантів та працівників університету у 2019-2021 роках з відповідними 

університетами-партнерами в рамках програми обмінів Еразмус+. 

Продовжується реалізація проекту «Співпраця університетів для підтримки 

розвитку безпеки і кризового управління Люблінського і Луцького 

транскордонного регіонів» у рамках Програми транскордонного 

співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Право на кредитну 

мобільність реалізували  16 студентів Луцького НТУ, ступеневу - 5. 50 науково-

педагогічних працівників пройшли стажування в зарубіжних країнах. За 

результатами 2019 року підписали 9 договорів із суб’єктами іноземних держав. 

У звітному періоді діяльність ректорату, підрозділів і структур 

університету спрямовувалася на збереження та підтримання в належному стані 

університетського майна, проводились заходи щодо економного та 

раціонального використання державних коштів. Якщо порівняти надходження 

коштів від надання платних послуг протягом 2015-2019 років, то порівняно з 

2015 роком надійшло на 14,7 млн. грн. більше. Найбільшу частку становить 

надання платних освітніх послуг, серед них плата за навчання – 

28 163,61 тис. грн. Шляхом оптимального використання наявних ресурсів 

напрацьована тенденція до зростання залишків коштів спеціального фонду по 

КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та 

забезпечення діяльності їх баз практики», а це дає можливість працювати не 

лише без затримки у виплаті заробітної плати, оплаті комунальних послуг, 

розміщувати кошти на депозитних рахунках, але й планувати кошти на 

капітальні видатки, збільшувати мотивацію професорсько-викладацького 

складу та персоналу шляхом матеріального заохочення через існуючі 

механізми. 

Розміщення тимчасово вільних коштів є одним з ефективних 

управлінських рішень, адже додатково було одержано значну суму коштів, 

особливо у 2019 р, що дало змогу покрити незаплановані витрати 

Важливим при цьому є подальше втілення заходів енергоефективного 

менеджменту по економії коштів на комунальну складову, заміна вікон та 
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утеплення стін, заміна зношених елементів систем опалення, водопостачання та 

водовідведення, капітальний ремонт покрівель в корпусах А, Б, В, що 

знаходяться в напіваварійному стані.  

Цього року вдалося здійснити капітальний ремонт покрівлі головного 

корпусу. 

Також актуальними є завершення документальних процедур і початок 

будівельних робіт по зведенню багатоповерхового житлового будинку для 

працівників та студентів, а також власної котельні для впровадження 

альтернативних технологій опалення в корпусах А, Б, В,  заміна системи 

водопостачання в басейні спортивного комплексу, створення нових сучасних 

науково-дослідних та дослідно-виробничих лабораторій із залученням 

спонсорської допомоги від провідних виробничих підприємств регіону, членів 

наглядової ради, потенціалу  бізнес-інноваційного центру. 


