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ЗВІТ
ректора Луцького національного технічного університету
Савчука Петра Петровича щодо виконання умов контракту,
викладених у розділах обов’язки ректора
Проведення навчально-виховного процесу щодо підготовки фахівців
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів на рівні державних стандартів
якості освіти
Упродовж звітного року колектив університету працював над виконанням
завдань, визначених законодавством України у галузі освіти. Для імплементації
закону «Про вищу освіту» розробленні та діють «Положення про організацію
освітньої діяльності» та «Положення про Екзаменаційну комісію», «Положення
про порядок замовлення, видачу та обліку документів про вищу освіту
державного зразка», «Положення про систему забезпечення якості освітньої
діяльності у Луцькому НТУ», «Положення про рейтингову систему оцінювання
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії».
У звітному році здійснювався перехід до нового переліку спеціальностей
відповідно до затвердженого наказу МОН України та розширення освітньої
діяльності. Стратегічними напрямами діяльності університету щодо підвищення
якості освітніх послуг стали:
- запровадження інноваційних технологій навчання, у тому числі на основі
комп'ютерних технологій, інтерактивних методів навчання з використанням
сучасної комп'ютерної техніки і мультимедіа, тренінгових комп’ютерних
програм, навчальних відеофільмів, аудізаписів та інших матеріалів,
розміщених у мережі Інтернет;
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- розроблення та розміщення електронних версій освітніх програм зі
спеціальностей (українською та англійською мовами) на основі загальних та
професійних компетентностей для всіх освітніх рівнів;
- забезпечення та розміщення в електронному освітньому середовищі Луцького
НТУ комплексів навчально-методичного забезпечення (конспектів лекцій,
підручників, навчальних посібників); планів практичних (семінарських)
занять; завдань для лабораторних робіт; завдань для самостійної роботи
студентів; питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового
контролю; завдань для комплексної контрольної роботи; методичних
розробок, курсового проектування і тематики курсових робіт (проектів);
програм, практик, дисциплін для всіх освітніх рівнів;
- подальше підвищення кваліфікації викладацького складу шляхом збільшення
частки доцентів та професорів у загальній чисельності науково-педагогічного
персоналу.
Задля постійного спостереження за якістю освіти у Луцькому НТУ активно
діє лабораторія психодіагностики, метою якої є вивчення, дослідження,
моніторинг та аналіз навчально-виховного процесу в університеті.
У 2016 році вперше, завдяки співпраці з відділом комп’ютерних
технологій, були проведені анкетні опитування студентів І–IV курсів денної
форми навчання (в опитуванні взяли участь 1023 респонденти) з використанням
анкети в Інтернет-ресурсі «Googlе forms».
У рамках анкетного дослідження «Викладач очима студентів» оцінено
роботу 195 осіб професорсько-викладацького складу університету. Проведений
моніторинг рівня викладання навчальних дисциплін та якості занять за
результатами І модуля ІІ семестру 2015–2016 навчального року. Результати
роботи оцінювалися за 4 бальною шкалою пропонованих відповідей за такими
аспектами навчальної діяльності.
Враховуючи те, що анкетування через «Googlе forms» є пілотним
проектом, тому дослідження було апробоване на окремих факультетах:
машинобудівному факультеті, факультеті комп’ютерних наук та інформаційних
технологій, факультеті будівництва та дизайну та факультеті приладоенергетичних систем.
Важливим моментом у визначенні ступеня задоволеності якістю
викладання є системний підхід. Це дозволяє вести порівняльну аналітичну
роботу, отримувати більш об'єктивну інформацію, яка може бути використана як
оціночна, й бути стимулом для підвищення ефективності роботи викладача.
Принципове значення у процесі проведення анкетування мають умови, у яких
воно проводиться та як організований процес опитування, який ліміт часу є у
студента.
Результати багаторічного анкетного опитування дають підстави зробити
висновки:
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- Рейтинг викладачів впродовж кількох років анкетування знаходиться в
межах похибки 0,3 бали.
- Порівняно з 2015 роком рейтинг оцінених викладачів зріс на
0,12 бали.
- Необхідна психологічна підготовка викладача до анкетування, щоб він
розумів, що оцінюють його не просто як особистість, а як продукт (умови
ринку і в сфері освіти), незважаючи на те, що не може бути викладача без
індивідуальних, особливих особистісних якостей.
- Необхідно сформувати прагнення викладача до самооцінки, оцінки колег
і споживачів (це завдання не одного дня).
- Оцінка роботи викладача напряму залежить від його ставлення до
процесу навчання й особи студента.
- Для студентів дане анкетування дозволяє не просто оцінити викладача,
але й оцінити себе як учасника освітнього процесу, який має можливість
впливати на навчальну діяльність вишу.
Результатом діяльності Луцького НТУ стало накопичення великого
практичного досвіду у міжнародній співпраці. Все більше студентів, аспірантів,
професорів, доцентів, викладачів та співробітників університету отримала
можливість пройти стажування, практику або ж курс навчання за кордоном.
Міжнародна наукова діяльність Луцького НТУ полягає:
- у розробці міжнародних науково-дослідних програм і проектів;
- отриманні індивідуальних грантів на стажування та дослідницькі
проекти;
- участі у міжнародних семінарах, конференціях, симпозіумах і тренінгах
від міжнародних організацій та університетів.
У 2016 році було укладено нові угоди про співпрацю. Перелік зарубіжних
партнерів та майбутні напрямки співпраці викладено в таблиці (Таблиця 1).
Таблиця 1
Детальні дані щодо тематики співробітництва
з зарубіжними партнерами
№
з/п

1

Країна

Установа

Тема

Документ

Дата
підписання

Польща,
м. Люблін

Люблінська
Політехніка

Обмін студентами з
можливістю видання
подвійного диплома

Договір про
співпрацю

01.03.2016

3

2

Республіка
Молдава,
м. Кишинів

Державний
аграрний
університет
Молдови

Співпраця в галузі наукових
досліджень; обмін
викладачами та студентами;
проведення спільних
конференцій та семінарів

Договір про
співпрацю

10.03.2016

3

Республіка
Польща,
м. Бидгощ

Університет
економіки в
Бидгощі

Обмін студентами з
можливістю видання
подвійного диплома

Договір про
співпрацю

18.05.2016

Республіка
Польща,
м. Варшава

Університет
фінансів та
управління у
Варшаві

Співпраця в галузі наукових
досліджень; обмін
викладачами та студентами;
проведення спільних
конференцій та семінарів

Договір про
співпрацю

12.07.2016

Договір про
співпрацю

26.08.2016

4

5

Туреччина,
м. Денізлі

Університет
Памукале

Співпраця в напрямку обміну
викладачами та студентами;
проведення спільних
конференцій та семінарів

6

Республіка
Польща

Кластер "Європа
на сході"

Обмін знанями та досвідом в
галузі науки та бізнесу

Договір про
співпрацю

04.07.2016

Литва,
м. Каунас

Університет
Александраса
Стулгінскіса

Співпраця в напрямку обміну
викладачами та студентами;
проведення спільних
конференцій та семінарів

Договір про
співпрацю

01.02.2016

Проведення спільних заходів
щодо популяризації науки,
техніки та інноваційних
технологій серед
представників промисловості
та бізнесу України та Китаю

Договір про
співпрацю

15.09.2016

Договір про
співпрацю

17.10.2016

Договір про
співпрацю

17.05.2016
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8

Китайська
Пекінська
Народна
компанія
Республіка,
"Жундединчхен"
м. Пекін

9

Республіка
Польща,
м. Люблін

Вища школа
економіки та
інновацій

Партнерсвто в проектах набору
заявок у рамках програми
Транскордонного
Співробітнитцва PL-BY-UA
2014–2020

10

Республіка
Польща,
м. Люблін

Вища школа
підприємництва
та адміністрації

Співпраця в області
комплексної освіти за
напрямками "Транспорт",
"Логістика" та "Спедиція"

4

11

Республіка
Польща,
м. Варшава

Університет
фінансів та
управління у
Варшаві

Співпраця в напрямку обміну
викладачами та студентами;
проведення спільних
конференцій та семінарів

Договір про
співпрацю

09.11.2016

12

Республіка
Польща,
м. Люблін

Католицький
університет в
Любліні ім. Яна
Павла ІІ

Приєднання до СхідноЄвропейської мережі
університетів

Договір про
співпрацю

17.10.2016

13

Республіка
Польща,
м. Познань

Познанський
технологічний
університет

Обмін студентами з
можливістю видання
подвійного диплома

Договір про
співпрацю

18.10.2016

14

Болгарія,
м. Варна

Договір про
співпрацю

02.12.2016

Компанія
Організація практики студентів
INTERNOBMEN

У 2016 р. налагоджено співпрацю між Луцьким НТУ та Американськими
Радами, Британською Радою та Радою німців в Україні.
Відділ міжнародних зав’язків координує міжнародну академічну
мобільність учасників освітнього процесу, а саме: ступеневу та кредитну, де
протягом 2016 року наші студенти навчались у закордонних вищих навчальних
закладах з метою здобуття кредитів європейської трансферно-накопичувальної
системи.
Також студенти та науково-педагогічні працівники пройшли закордонні
стажування в університеті Люблінська Політехніка, в школі англійської мови
Девон Скул у місті Девон, Англія та в місті Брухзаль, Німеччина; в ЗахідноФінляндському університеті та в науковій школі з фізики для педагогічних
працівників в місті Женеві, Швейцарія.
Детальні дані щодо академічної мобільності подані в таблиці 2.
Таблиця 2
Академічна мобільність учасників освітнього процесу Луцького НТУ
Види
Великомобільності британія
Ступенева
Кредитна
Мовне
1
стажування
Наукове
стажування
Викладання
Підвищення
кваліфікації

Польща Фінляндія Португалія Швей- Німечцарія чина
10
7
10
9
2
7
3
1

1

1

Болгарія

1

1

1
2
5

Узагальнену інформацію про міжнародні культурні обміни, участь у
конференціях, семінарах та літніх школах, проходження практики подано в
таблиці 3.
Таблиця 3
Учасники
освітнього
процесу
Студенти
Викладачі

Польща

48
36

Чехія

3

Литва

Білорусь

Німеччина

Франція

4
2

1

1

15
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Луцький НТУ став одним з 10 університетів-партнерів проекту сприяння
академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Strengthening Academic Integrity in
Ukraine Project (SAIUP), фінансованим Американськими Радами. Проект
реалізуватиметься протягом 4 років і сприятиме формуванню студентськовикладацьких команд для розвитку та поширення політик академічної
доброчесності на кампусах університетів; розвиватиме навики планування та
написання міні-грантів та грантових пропозицій задля їх реалізації в
університеті.
У результаті підписання договору про співпрацю Луцький національний
технічний університет офіційно став партнером Британської Ради,
а отже, отримав змогу на офіційному рівні долучитися до діалогу з питань
формування політики, дослідження проблем громади, міжнародних навчальних
візитів та обміну досвідом з міжнародною мережею партнерів. Протягом року
Луцький НТУ долучається до різних заходів, організованих Британською Радою.
Серед них: участь у Програмі для міжнародних відділів, участь у програмі
«Researcher Connect», організація та проведення тренінгів за програмою
«Активні Громадяни». У результаті останнього отримано фінансування від
Британської Ради на реалізацію двох міні-проектів соціальної дії студентами та
викладачами Луцького НТУ.
За звітний період викладацький та обслуговуючий персонал університету
взяли участь у таких міжнародних проектах: Erasmus+, проекти Вишеградського
фонду, програма територіального співробітництва країн східного партнерства
«Україна – Білорусь», на суму 1386, 128 тис. грн. Таблиця 4.
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Таблиця 4
Інформація про проекти в Луцькому НТУ
№
з/п
1

2

3

Назва проекту

Програма

Період
реалізації

Діалог у сфері транспортних перевезень і взаємодії
IDEA II
16.01.2013 –
транспортних шляхів ІІ
15.01.2016
“TRACECA
Transport
dialogue
and
networks
interoperability II”
Модернізація навчальних планів дворівневої програми
Tempus
01.12.2013 –
підготовки (бакалаври/ магістри) з інженерного
30.11.2016
матеріалознавства на основі компетентністного підходу
та найкращого досвіду з впровадження положень
Болонського процесу MMATENG
Досвід країн Вишеградськох четвірки у розвитку малого Вишеградський 01.09.2015 –
підприємництва
фонд
31.08.2018

У 2016 р. стали співаплікантами 10 заявок на грант у рамках проекту
Erasmus+ KA2 «Нарощення потенціалу», 3 – KA1 «Академічна мобільність»,
подано 1 заявку за напрямком Жана Моне «Спільні магістерські програми».
Луцький національний технічний університет бере активну участь у
реалізації Програми транскордонного співробітництва «Польща-БілорусьУкраїна 2014–2020». У рамках першого конкурсного набору проектів Програми,
який тривав з 10 жовтня по 31 грудня 2016 року, університетом підготовлено 20
проектних пропозицій (концептуальних записок). Луцький НТУ є головним
бенефіціаром у 9 проектах та бенефіціаром (партнером) у 11 транскордонних
ініціативах. Загальний бюджет цих проектів складає більше 30 млн євро, а
загальний бюджет для Луцького НТУ – більше 10 млн євро. Проекти
передбачають реалізацію транскордонних ініціатив з партнерськими
організаціями з Польщі, Білорусії та України у наступних сферах: культура,
туризм, транспорт, інформаційно-комп’ютерні технології, соціальні послуги,
медицина та кордон. Протягом 2017 року кращі концептуальні записки будуть
запрошені для участі у другому етапі конкурсу, який передбачає подачу повних
проектних пропозицій з метою отримання подальшого співфінансування
Європейським союзом.
Програма територіального співробітництва країн Східного партнерства
«Україна–Білорусь» Луцький НТУ бере також участь у впровадженні Програми
транскордонного співробітництва «Україна–Білорусь», яка фінансується
Європейським союзом. У квітні 2016 року завершився термін подачі
аплікаційних заявок до цієї Програми, а у грудні оголошено результати оцінки
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проектних пропозицій. Відповідно сформовано основний та резервний список
проектів. Так, університет отримав право на реалізацію транскордонного
проекту «Інформаційна платформа для розвитку малого і середнього бізнесу в
прикордонному регіоні». Зараз триває етап подачі уточнюючих документів, які
вимагаються ЄС для підписання грантового контракту, яке у свою чергу
заплановано на квітень 2017 року. Загальний бюджет цього проекту складає
185 388,0 євро, а для реалізації заходів університету передбачено 88 242,0 євро.
Ще два проекти за участі Луцького НТУ знаходяться у резервному списку:
«Розвиток співпраці природоохоронних об’єктів Волинської та Брестської
областей між Ківерцівський НПП «Цуманська пуща» та ГПУ РЗ «Прибузьке
Полісся» в сфері туризму і рекреації» та «Якісна питна вода – запорука
підвищення
стандартів
проживання
жителів
українсько-білоруської
прикордонної території».
Вагоме місце у реалізації навчального, наукового та виховного процесів
займає бібліотека університету.
Бібліотека не лише накопичує документи та інформаційні ресурси, а й
створює власні інформаційні продукти, які стають доповненням фонду.
Надбанням бібліотеки є її багатогалузевий фонд, який нині становить
270043 примірники, у т. ч. навчальної літератури – 250687 примірників, наукової
літератури – 8948 примірників, літературно-художніх видань – 7422 примірники,
дисертації та автореферати дисертацій – 729 примірників, електронних видань –
4269, з них 1743 – мережні електронні видання, які знаходяться в інституційному
репозиторії Луцького НТУ.
З метою популяризації книжкового фонду та відзначення знаменних подій
протягом 2016 року працівники бібліотеки організували 53 тематичні виставки,
з них 7 – віртуальні виставки, які представлені на сайті бібліотеки.
Бібліотека Луцького НТУ бере участь у проекті Української бібліотечної
асоціації «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в Пунктах європейської
інформації в бібліотеках» за підтримки Європейського союзу (програма
«Еразмус +»). Працює Пункт ЄІ, який надає вільний доступ студентам,
аспірантам, викладачам до інформації про економіку, політику, освіту, науку та
культуру ЄС та проведено десять заходів.
Працівники бібліотеки в межах проекту УБА «Культура академічної
доброчесності: роль бібліотек» включені до робочої групи «Методика навчання
студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ».
Вузівська бібліотека, з урахуванням інформаційних запитів читачів, шукає
нові підходи до формування фондів, процесу обслуговування, методів виховної
роботи, розширюючи спектр бібліотечно-інфомаційних послуг.
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Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань
навчального закладу
У 2016 р. прийом студентів на денну та заочну форми навчання проводився за
27 напрямками підготовки бакалаврів, 32 спеціальностями підготовки спеціалістів і
38 спеціальностями підготовки магістрів.
У 2016 році зараховано:
- за ступенем «бакалавр» за рахунок державного замовлення: на денну
форму навчання – 672 особи, на навчання без відриву від виробництва
– 62 особи;
- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»: на денну форму
навчання – 334 особи, на навчання без відриву від виробництва –
193 особи;
- за ступенем «магістр»: на денну форму навчання – 336 осіб, на навчання
без відриву від виробництва – 121 особа.
Державне замовлення на підготовку спеціалістів із вищою освітою
виконано у повному обсязі. Випущено у 2016 році:
- за ступенем «бакалавр» на денній формі навчання – 854 особи, навчання
без відриву від виробництва – 552 особи;
- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»: на денній формі
навчання – 295 осіб, навчання без відриву від виробництва – 331 особи;
- за ступенем «магістр»: на денній формі навчання – 146 осіб, навчання
без відриву від виробництва – 93 особи.
Випуск фахівців за рахунок держбюджету склав:
- бакалаврів: на денній формі навчання – 372 особи, без відриву від
виробництва – 190 осіб;
- спеціалістів: на денній формі навчання – 242 особи, без відриву від
виробництва – 153 особи;
- магістрів: на денній формі навчання – 114 осіб, без відриву від
виробництва – 56 осіб.
Зараховано до структурних підрозділів Луцького НТУ за рахунок
державного замовлення на денну форму навчання – 332 особи (за запланованих
332), без відриву від виробництва – 6 осіб (за запланованих 6); випуск із
коледжів за рахунок держбюджету склав на денній формі навчання – 317 осіб,
без відриву від виробництва – 20 осіб.
У 2016 році університет здійснив підготовку 2428 осіб за рахунок
держбюджету, з них 694 продовжили навчання. З 361 випускника денної форми
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», за ступенем
«магістр» працевлаштовано 309 осіб та 7 осіб продовжили навчання в
аспірантурі.
У минулому році за результатами рішень Акредитаційної комісії України
було збільшено ліцензійний обсяг за 11-ма спеціальностями, а саме:
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- комп’ютерні науки та інформаційні технології – за освітнім ступенем
«бакалавр»;
- екологія – за освітнім ступенем «магістр»;
- маркетинг – за освітнім ступенем «магістр»;
- електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – за освітнім
ступенем «магістр»;
- галузеве машинобудування – за освітнім ступенем «магістр»;
- облік і оподаткування – за освітнім ступенем «магістр»;
- автомобільний транспорт – за освітнім ступенем «магістр»;
- підприємництво, торгівля та біржова діяльність – за освітнім ступенем
«магістр»;
- економіка – за освітнім ступенем «магістр»;
- прикладна механіка – за освітнім ступенем «магістр»;
- будівництво та цивільна інженерія – за освітнім ступенем «магістр».
З урахуванням рішень Ліцензійної комісії видано ліцензію на освітню
діяльність Луцькому національному технічному університету на розширення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за наступними 10-ма
спеціальностями:
- інженерія програмного забезпечення (бакалавр);
- харчові технології (бакалавр);
- агроінженерія (бакалавр);
- технології легкої промисловості (бакалавр);
- прикладна математика (бакалавр);
- архітектура та містобудування (бакалавр);
- лісове господарство (бакалавр);
- кібербезпека (бакалавр);
- цивільна безпека (магістр);
- міжнародні економічні відносини (магістр).
Згідно з переходом до нового переліку спеціальностей в університеті
відбувається оптимізація структурних підрозділів.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня
2015 року № 143 та спільного наказу Міністерства оборони України і
Міністерства освіти і науки України від 1 липня 2015 року № 299/694/791 “Про
оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів” у Луцькому національному технічному університеті створено кафедру
військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, яка
підпорядковується командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.
Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил,
інших військових формувань України, а також правоохоронних органів
спеціального призначення та Держспецтрансслужби необхідною кількістю
військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі,
проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб
офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил
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та інших військових формувань України, а також забезпечення реалізації права
громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових
знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового
обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та
для майбутньої професійної діяльності.
Положення про кафедру військової підготовки у Луцькому національному
технічному університеті затверджено спільним наказом Міністерства оборони
України і Міністерства освіти і науки України.
Відповідно до листа начальника Головного управління персоналу
Генерального штабу Збройних Сил України від 26 листопада 2015 року
№ 321/К/9504 кафедра військової підготовки університету буде здійснювати
підготовку громадян за програмою підготовки офіцерів запасу для Збройних
Сил України за 3-ма військово-обліковими спеціальностями (ліцензійний обсяг
– 150 осіб). Таблиця 5.
Таблиця 5
№
з/п

Назва військово-облікової спеціальності

021000 “Бойове застосування механізованих з'єднань,
військових частин і підрозділів”
030400 “Бойове застосування з'єднань, військових частин і
2.
підрозділів наземної артилерії”
3. 340002 “Психологія”
1.

Разом:

Ліцензійний обсяг
прийому (осіб)
60
60
30
150

У звітному році було розпочато запровадження норм нового Закону
України "Про вищу освіту", зокрема:
- у навчальних планах, запроваджених із 1 вересня 2016 року, передбачено
можливість обрання студентом навчальних дисциплін в обсязі, не менш як 25 %
від навчального плану;
- було розроблено й затверджено нову форму дипломів
Луцького національного технічного університету;
- випускники університету 2017 року будуть отримувати дипломи та
додатки європейського зразка відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України № 655 (655-2013-П) від 04.09.2013 р. «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 р. № 1260» та Положення про порядок
замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та
додатків до них, академічної довідки в Луцькому національному технічному
університеті, затвердженого вченою радою (протокол № 13 від 29.06.2016 р.);
- навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на 2016/17
навчальний рік сформовано в обсязі не більш як 600 годин;
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- університет започаткував, починаючи із 2016/17 навчального року,
підготовку студентів за освітніми програмами в межах нових укрупнених
спеціальностей та спеціалізацій;
- з 2016/2017 навчального року в університеті запроваджено новий підхід до
організації навчального процесу з викладання іноземної мови та формування
груп з урахування рівня знань;
- атестація випускників, починаючи з 2016/17 навчального року за освітніми
рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» буде здійснюватися у формі захисту
дипломних та магістерських проектів (робіт);
- розміщений на сайті університету електронний розклад занять для
студентів денної та заочної форми навчання.
На засіданнях навчально-методичної ради університету протягом
навчального року було розглянуто низку важливих питань, що стосуються
навчального-методичного процесу, а саме:
- процедура запровадження спеціалізацій та право студента на вільний вибір
навчальних дисциплін;
- встановлено терміни навчання студентів денної та заочної форм навчання
за освітніми ступенями: бакалавр – 4 роки, магістр – 1,5 роки;
- затверджено план підвищення кваліфікації (стажування) професорськовикладацького складу Луцького національного технічного університету на
2016 рік;
- погоджено та затверджено дисципліни та робочі навчальні програми з
гуманітарних дисциплін, що викладаються обслуговуючими кафедрами;
- розглянуто та затверджено до друку ряд методичних видань:
767 методичних вказівок, 51 електронне видання, 40 навчальних
посібників.
Нагальними завданнями в стратегії університету освітньої діяльності є:
- створення прозорих процедур реалізації студентом права визначати
вибіркову складову своєї програми підготовки;
- запровадження системи соціологічних опитувань, як одного із ключових
інструментів оцінки якості освітнього процесу та університетського життя в
цілому, а також оцінки якості роботи викладачів;
- розробка та запровадження освітніх програм зі спеціальностей
(українською та англійською мовами) на основі загальних та професійних
компетентностей для всіх освітніх рівнів та їх розміщення в електронному
освітньому середовищі університету;
- співпраця в напрямку стажування викладачів шляхом задіяння на основних
виробничих процесах;
- адаптація термінів проведення практик студентів відповідно до найбільш
важливіших періодів в аграрному виробництві.
Особливу увагу варто звернути на такі зовнішні чинники та вжити заходи
з мінімізації їх впливу на діяльність університету:
- негативні тенденції розвитку економіки;
- зростання доступності якісної вищої освіти за межами України;
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- докорінна зміна порядку розміщення державного замовлення за освітнім
ступенем бакалавра та магістра;
- надмірна пропозиція та недобросовісна конкуренція на ринку освітніх
послуг на території України;
- розробка та запровадження в Україні нових стандартів вищої освіти, а
також нових порядків процедур ліцензування та акредитації.
Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» на сайті Луцького
НТУ постійно оприлюднюється інформація про академічну мобільність,
відкритість та права осіб, що навчаються в університеті.
Високоефективна наукова і науково-технічна діяльність вищого
навчального закладу
Науково-дослідна діяльність є одним із головних напрямів у Луцькому
НТУ, їй надаються пріоритети і створюються умови для ефективного сталого
розвитку. Це дозволяє реалізувати науковий потенціал науково-педагогічних
працівників, підвищувати їх професійний рівень. Науковою роботою в Луцькому
НТУ займається 419 науково-педагогічних працівників, серед яких 37 докторів
наук та 324 кандидати наук.
В університеті проводяться дослідження і розробки за основними
пріоритетними науковими напрямами: механіка деформівного твердого тіла,
розміщення продуктивних сил та регіональна економіка, енергетика та
енергоефективність, раціональне природокористування.
Для оцінки ефективності наукової роботи важливим є рейтинг вищих
навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus.
Тому науковці університету активно працюють у напрямку апробації наукових
досліджень у провідних наукових виданнях бази даних Scopus (74 місце, індекс
Гірша 7, 266 статей та 214 цитувань (станом на 1.07 2016 р.).
Рівень фінансування науки вважається однією з основних характеристик
інноваційного розвитку країни. Сьогодні в Україні особливо актуальним
питанням є використання результатів науково-дослідних робіт, фінансованих з
державного бюджету. Воно має першочергове значення для забезпечення
економічного й соціального розвитку України, для підвищення
конкурентноздатності продукції українського виробництва й залучення
додаткових коштів у бюджет за рахунок введення 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.
Обсяг фінансування науково-дослідних робіт із загального фонду
державного бюджету у 2016 році становив 666,415 тис. грн для виконання
6 наукових та науково-технічних робіт, за спеціальним фондом виконано робіт
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на суму 1062,38 тис. грн. Наукові та науково-технічні розробки, інноваційні
проекти науковців університету в значній мірі вносять вклад у розвиток
економіки регіону, забезпечують модернізацію виробництва, розвиток
підприємств, перетворення технологічних розробок та винаходів у
комерціалізований продукт.
Про науковий імідж університету свідчать і численні міжнародні і
всеукраїнські симпозіуми, конференції, семінари, брифінги тощо. Результатом
їх проведення є значний науковий доробок, що висвітлюється в монографіях,
підручниках, наукових журналах як в Україні, так і за кордоном. У 2016 році
захищено 18 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук,
4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук, опубліковано
46 монографій, отримано 27 охоронних документів на корисні моделі та 8 на
винаходи, оформлено та подано до Державного департаменту інтелектуальної
власності України 32 заявки для отримання патентів на винаходи та корисні
моделі. Організовано та проведено 18 міжнародних, 8 всеукраїнських науковопрактичних та науково-технічних конференцій та семінарів, 29 круглих столів і
семінарів. Таблиця 6.
Таблиця 6
План
проведення наукових і науково-технічних заходів у 2016 році
у Луцькому національному технічному університеті
№
з/п

Назва наукового заходу
(для міжнародних –
українською і
англійською мовами)

Місце
проведення

Термін
проведення

Відповідальний за
проведення, телефон, факс,
e-mail, сайт організації

1

2

3

4

5

Міжнародні науково-практичні конференції
1

ІІІ Міжнародна наукова
Луцький
25
конференція студентів, національний березня
аспірантів та молодих
технічний
2016 р.
вчених «Актуальні
університет,
проблеми менеджменту
м. Луцьк,
в умовах інноваційного
вул. С.
розвитку економіки» Ковалевської,
29

Кафедра менеджменту та
маркетингу
Тел. (0332) 25-36-12
е-mail:
ldtumarketing@rambler.ru
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Відповідальні за проведення:
проф. Морохова В.О.,
доц. Войтович С.Я.
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2

Міжнародна науковоЛуцький
1 квітня
Кафедри фінансів та
практична конференція національний 2016 р.
банківської справи
молодих вчених та
технічний
Тел./факс: (0332) 78 55 66;
студентів «Інструменти університет,
(0332) 78 99 53
фінансово-кредитного
м. Луцьк,
e-mail: irina-vaxovitch@mail.ru
розвитку економіки
вул.
natalka2302@yandex.ru
України та її регіонів» Львівська, 75
сайт: http://fof.lntu.edu.u
Відповідальні за проведення:
проф. Вахович І.М.,
проф. Різник Н.С.

3

Міжнародна науковоЛуцький
23 квітня Кафедра обліку та аудиту
практична конференція національний 2016 р.
Тел./факс: (0332) 78 99 52
молодих науковців,
технічний
e-mail: irina_sadovska@ukr.net
аспірантів, здобувачів і університет,
сайт: http://oia.lntu.edu.ua/
студентів
м. Луцьк,
«Облік, аналіз і контроль
вул. С.
Відповідальний за
в стратегії розвитку
Ковалевської,
проведення:
економіки України»
29
проф. Садовська І.Б.

4

Міжнародний науковоЛуцький
практичний семінар
національний
молодих вчених та
технічний
студентів «Програмовані університет
логічні інтегральні
м. Луцьк,
схеми та
вул.
мікропроцесорна техніка Львівська, 75
в освіті і виробництві»

28–29
квітня
2016 р.

Міжнародна науковоЛуцький
практична конференція національний
«Забезпечення
технічний
промислової та
університет,
цивільної безпеки в
м. Луцьк, вул.
Україні та світі»
Львівська, 75

19–21
травня
2016 р.

ІV Міжнародна науковоЛуцький
практична конференція національний
«Логістичні системи:
технічний
глобальний,
університет,
національний,
м. Луцьк,

20–21
травня
2016 р.

5

6

Кафедра комп’ютерної
інженерії
Тел.: (03322) 74-61-15
е-mail:
pavlo.sholom@gmail.com
ki.lutsk-ntu.com.ua
Відповідальний за
проведення:
ас. Шолом П.С.
Кафедра охорони праці
Тел. (0332) 746114
е-mail opbzh@lntu.edu.ua
Відповідальний за
проведення:
доц. Матвійчук Л.Ю.
Кафедра економіки та
підприємництва
Тел. (0332) 25-40-13
е-mail: konflntu@gmail.com
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
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регіональний та
локальний виміри»

7

8

9

10

11

вул.
Львівська, 75

Відповідальні за проведення:
проф., Ковальська Л.Л.,
доц. Хвищун Н.В.

VІ Міжнародний
Луцький
20 травня Кафедра економічної теорії та
науково-практичний
національний 2016 р.
міжнародної економіки
семінар «Транскордонне
технічний
Тел. (0332) 78-99-49
співробітництво як форма університет,
е-mail: kafedra.tem@rambler.ru
розвитку міжнародної
м. Луцьк,
www.lutsk-ntu.com.ua
інтеграції»
вул. С.
www.economosvita.lntu.edu.ua
Ковалевської,
29, ауд. 225а
Відповідальний за
проведення:
доц. Савош Л.В.
IV Міжнародна науковотехнічна конференція
Луцький
ТК-2016 «Прогресивні національний
напрямки розвитку
технічний
технологічних
університет,
комплексів»
м. Луцьк,
вул.
Львівська, 75
VI Міжнародна науковоЛуцький
технічна конференція національний
«Підвищення рівня
технічний
ефективності
університет,
енергоспоживання в
м. Луцьк,
електротехнічних
вул.
пристроях і системах» Львівська, 75
Міжнародна науковопрактична конференція
«Реологічні моделі
деформування
структурнонеоднорідних
матеріалів»

Луцьк–
Світязь

ІV Міжнародна
Луцький
науково-технічна
національний
конференція з проблем
технічний
вищої освіти і науки
університет,

26–28
травня
2016 р.

м. Луцьк, вул. Львівська, 75
Тел. (0332) 76-73-95,
е-mail
pavp@lntu.edu.ua
lutsk-ntu.com.ua
Відповідальний за
проведення:
проф. Пальчевський Б.О.

27–28
травня
2016 р.

Кафедра електропостачання
Тел. (0332)746119,
(095)8893792
е-mail: hrytsiuk@ukr.net
Відповідальний за
проведення:
доц. Грицюк Ю.В.

30 травня
Кафедра комп’ютерного
–
проектування верстатів та
3 червня технології машинобудування
2016 р.
Тел. (050) 998-48-01
vikdmrud@rambler.ru
vikdmrud@ukr.net
Відповідальний за
проведення: проф.Рудь В.Д.
6–10
червня
2016 р.

Кафедра автомобілів і
транспортних технологій
Тел. (0332)74–61–45
Факс (0332) 74–61–31
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«Науково-прикладні
аспекти автомобільної і
м. Луцьк,
транспортно-дорожньої
вул.
галузей»
Львівська, 75
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VІІІ Міжнародна науково- Луцький
практична конференція національний
«Сучасні кризові явища в технічний
економіці і проблеми
університет,
облікового, контрольного
і аналітичного
м. Луцьк,
забезпечення управління
вул.
підприємством»
Львівська, 75

avto@lntu.edu.ua
Відповідальні за проведення:
доц. Мурований І.С.,
доц. Грабовець В.В.,
доц. Гандзюк М.О.,
доц. Козачук І.С.
25–26
червня
2016 р.

Кафедри обліку та аудиту
економічної теорії та
міжнародної економіки
Тел. / факс: (0332) 78 99 52
e-mail: irina_sadovska@ukr.net
kafedra.tem@rambler.ru
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
сайт: http://oia.lntu.edu.ua/
Відповідальні за проведення:
проф. Садовська І.Б.,
доц. Савош Л.В.

13

Міжнародна науковоЛуцький
практична конференція з національний
проблем вищої освіти і
технічний
науки «Перспективи
університет,
розвитку регіонів
м. Луцьк,
України в умовах
вул.
інтеграційних викликів Львівська, 75
освітнього простору»

6–7
жовтня
2016 р.

Факультет бізнесу
та факультет обліку та
фінансів
Тел. +38 (0332) 74-61-33
е-mail:
kafedra.tem@rambler.ru
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Відповідальний за
проведення:
проф. Герасимчук З.В.

14

ІІ Міжнародний
Луцький
7 жовтня
Кафедра економіки та
науковий семінар
національний 2016 р.
підприємництва
«Транспортнотехнічний
Тел. +38 (0332) 25-40-13
логістичний ринок
університет,
е-mail: konflntu@gmail.com
України в контексті
м. Луцьк,
www.lutsk-ntu.com.ua
розширення співпраці з
вул. С.
www.economosvita.lntu.edu.ua
Євросоюзом»
Ковалевської,
29,
Відповідальні за проведення:
ауд. 206
проф. Ковальська Л.Л.,
доц. Мурований І.С.

15

ІІІ Міжнародна науковоЛуцький
8 жовтня
практична конференція національний 2016 р.

Кафедра обліку та аудиту
Тел. / факс: (0332) 78 99 52
17

«Облік, аналіз і аудит:
виклики
інституціональної
економіки»

16

технічний
університет,
м. Луцьк,
вул. С.
Ковалевської,
29

ІІ Міжнародна науковоЛуцький
практична виставканаціональний
конференція молодих
технічний
вчених і студентів
університет,
«Інновації у
м. Луцьк,
будівництві»
вул. Потебні,
56, ауд.
П.111

17

e-mail: irina_sadovska@ukr.net
сайт: http://oia.lntu.edu.ua/
Відповідальний за
проведення:
проф. Садовська І.Б.
20 – 22
жовтня
2016 р.

Кафедра промислового та
цивільного будівництва
Тел. (0332) 26-24-60, факс.
(0332) 26-24-60,
e-mail: Lntu_pcb@ukr.net
Відповідальний за
проведення:
доц. Ужегова О.А.

VІІІ Міжнародна науково- Луцький
3 грудня Кафедри обліку та аудиту,
практична конференція національний 2016 р.
економічної теорії та
молодих учених,
технічний
міжнародної економіки
аспірантів, здобувачів і університет,
тел. / факс: (0332) 78 99 52
студентів
м. Луцьк,
+38 (0332) 78-99-49
«Сучасні проблеми і
вул.
e-mail: irina_sadovska@ukr.net
перспективи розвитку Львівська, 75
kafedra.tem@rambler.ru
обліку, аналізу і контролю
сайт: http://oia.lntu.edu.ua
в умовах глобалізації
www.lutsk-ntu.com.ua
економіки»
www.economosvita.lntu.edu.ua
Відповідальні за проведення:
проф. Садовська І.Б.,
доц. Савош Л.В.
Міжнародні науково-практичні Інтернет-конференції
1

Міжнародна науковоЛуцький
Листопад, Кафедри обліку та аудиту,
практична інтернетнаціональний 2016 р.
економічної теорії та
конференція «Розвиток
технічний
міжнародної економіки
бухгалтерського обліку, університет,
Тел. +38 (0332) 78-99-49
контролю та аналізу в
м. Луцьк,
тел. (097) 510 36 80
умовах
вул.
інституціональних змін Львівська, 75
е-mail: kafedra.tem@rambler.ru
глобальної економіки»
clubsophus@mail.ru,
konferencia_lntu@ukr.net
www.sophus.at.ua
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
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Відповідальні за проведення:
Семенишена Н.В.,
проф. Садовська І.Б.,
доц. Савош Л.В.
Всеукраїнські науково-практичні конференції
1

2

Всеукраїнська науковоЛуцький
1 квітня
практична конференція національний 2016 р.
молодих учених та
технічний
студентів «Якість та
університет,
безпечність товарів»
м. Луцьк,
вул.
Львівська, 75
Всеукраїнська
Луцький
конференція молодих національний
вчених та студентів
технічний
«Фізика і хімія твердого університет,
тіла: стан, досягнення і
м. Луцьк,
перспективи»
вул.
Львівська, 75

28–29
жовтня
2016 р.

Кафедра товарознавства та
експертизи в митній справі
Тел. / факс: (0332) 78 99 51
e-mail: kafedratem@mail.ru
Відповідальний за проведення:
доц. Ткачук В.В.
Кафедри матеріалознавства та
пластичного формування
конструкцій
машинобудування, кафедра
фізики і електротехніки
Тел. (0332)74-61-46
(0332)74-61-09
lutsk_phischem@ukr.net
www.lutsk-ntu.com.ua
Відповідальні за проведення:
доц. Гулай О.І.,
доц. Ящинський Л.В.

3

4

ІІ Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Приладобудування та
метрологія: сучасні
проблеми, тенденції
розвитку»

Луцький
національний
технічний
університет,
м. Луцьк,
вул.
Львівська, 75

6–7
жовтня
2016 р.

ІІ Всеукраїнська
Луцький
науково-практична
національний
конференція молодих
технічний
вчених та студентів
університет,
«Інноваційні процеси в
м. Луцьк,
галузі дорожнього
вул.
будівництва»
Львівська, 75

27 – 28
жовтня
2016 р.

Кафедра приладобудування
Тел. (0332)26-49-43
(050)5757309
е-mail: confkptm@gmail.com

Відповідальний за
проведення:
доц. Заблоцький В.Ю.
Кафедра автомобільних доріг
та аеродромів
Тел. (0332) 76-73-96,
факс. (0332) 74-61-03,
e-mail: Lntu_pcb@ukr.net
Відповідальний за
проведення:
доц. Дробишинець С.Я.
19

Всеукраїнські науково-практичні Інтернет-конференції
5

ІV Всеукраїнська
Луцький 15 квітня
студентська науково- національний 2016 р.
практична інтернеттехнічний
конференція
університет,
«Економіка підприємства: м. Луцьк,
теорія та практика»
вул. С.
Ковалевської,
29,
ауд. 206

Кафедра економіки та
підприємництва
Тел. +38 (0332) 25-40-13
е-mail: konflntu@gmail.com
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Відповідальні за проведення:
проф. Ковальська Л.Л.,
доц. Пушкарчук І.М.

6

Всеукраїнська науковоЛуцький
29 квітня
Кафедра менеджменту та
практична інтернетнаціональний 2016 р.
маркетингу
конференція
технічний
м. Луцьк, вул. Львівська, 75
«Проблеми та шляхи
університет,
Тел. +38 (0332) 25-36-12
досягнення соціом. Луцьк,
е-mail:
еколого-економічної
вул. С.
ldtumarketing@rambler.ru
безпеки в контексті
Ковалевської,
www.lutsk-ntu.com.ua
викликів сьогодення:
29
www.economosvita.lntu.edu.ua
мікро-, мезо-,
макрорівень»
Відповідальні за проведення:
проф. Морохова В.О.,
доц. Тендюк А.О.

7

Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Сучасні
методи, інформаційне та
програмне забезпечення
систем управління
організаційнотехнологічними
комплексами»

Луцький
11 травня
національний 2016 р.
технічний
університет,
м. Луцьк, вул.
Львівська, 75

Кафедра комп’ютерної
інженерії
Тел.: (03322) 74-61-15
е-mail: cit@lntu.edu.ua
ki.lutsk-ntu.com.ua
Відповідальний за
проведення:
ас. Семенюк В.Я.

Ukrainian science and
practice conference
«Modern methods,
information and software
support for control
systems used in organized
technology complexes»
8

Всеукраїнська науковапрактична інтернетконференція

Луцький
9 грудня
Кафедра прикладної
національний 2016 р. статистики та економіки праці
Тел. +38 (0332) 78-56-66
20

«Актуальні проблеми
технічний
управління соціальноуніверситет,
економічними системами
м. Луцьк,
різних рівнів»
вул. С.
Ковалевської,
29,
к. 203

е-mail: statistica_up@mail.ru
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Відповідальний за проведення:
доц. Шубала І.В.

Круглі столи, семінари
9

10

Науковий семінар:
«Оптимізація рухової
активності студентів
засобами фізичного
виховання»

Луцький
21 січня
національний 2016 р.
технічний
університет,
м. Луцьк,
вул.
Львівська, 75

Науковий семінар
Луцький
23
«Шляхи підвищення
національний березня
ефективності
технічний
2016 р.
функціонування
університет,
харчової та переробної
м. Луцьк,
галузі Волині» за участю
вул.
співробітників
Львівська, 75
Волинської державної
с/г дослідної станції
інституту сільського
господарства Західного
Полісся НААН України

11 Круглий стіл «Екологічні
Луцький
24–26
проблеми Волині»
національний березня
технічний
2016 р.
університет,
м. Луцьк, вул.
Львівська, 75

12

Круглий стіл
Луцький
Березень
«Шляхи підвищення
національний 2016 р.
рівня графічної
технічний
підготовки спеціалістів, університет,
що проходять
м. Луцьк,
перекваліфікацію та
вул.
здобувають другу вищу Львівська, 75

Кафедра фізичного
виховання
Тел. (050) 772-52-74,
bakiko_igor@mail.ru,
fv@lntu.edu.ua
Відповідальний за
проведення: доц. Бакіко І.В.
Кафедра обладнання
переробних виробництв
Тел. (0332) 746136
e-mail: opv@lntu.edu.ua
Відповідальний за
проведення:
доц. Голячук С.Є.

Кафедра екології
Тел. (0332)74-61-35
email. e@lntu.edu.ua

Відповідальний за
проведення:
доц. Іванців В.В.
Кафедра інженерної та
комп’ютерної графіки
e-mail кафедри
ikg.lntu@gmail.com
Тел. (0332)74-61-08
Відповідальний за
21

освіту»

проведення:
доц. Головачук І.П.

13

Міжвузівська науковоЛуцький
14 квітня
Кафедра іноземних мов
практична конференція національний 2016 р.
Тел. / факс: (0332) 74 61 39
«Міжкультурна
технічний
e-mail:
компетентність у
університет,
foreignlang.lntu@gmail.com
контексті
м. Луцьк,
сайт: http://fof.lntu.edu.ua/
вивчення іноземної мови»
вул.
Львівська, 75
Відповідальний за проведення:
доц. Губіна А.М.

14

Круглий стіл
«Перспективні напрямки
розвитку
хлібопекарської галузі»
за участю працівників
ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Луцький
20 квітня
національний 2016 р.
технічний
університет,
м. Луцьк, вул.
Львівська, 75

Кафедра обладнання
переробних виробництв
Тел. (0332) 746136
e-mail: opv@lntu.edu.ua

Круглий стіл
«Вплив радіаційних
дефектів на механізми
розсіяння електронів
n-Ge»

Луцький
Квітень
національний 2016 р.
технічний
університет
м. Луцьк, вул.
Львівська, 75
ауд. 313

Кафедра фізики і
електротехніки
Тел. (0332) 74-61-09
e-mail кафедри:
fe@lntu.edu.ua

15

16

17

Круглий стіл з
Луцький
працівниками ВОУЛМГ національний
технічний
університет,
м. Луцьк,
вул.
Львівська,
75, а. 213
Круглий стіл «Наука і
виробництво»

Луцький
національний
технічний
університет,
м. Луцьк,
вул.
Львівська, 75

Відповідальний за
проведення:
доц. Голячук С.Є.

Відповідальний за
проведення:
доц. Луньов С.В.

17–19
травня
2016 р.

Кафедра ОЛК та ТММ
Відповідальний за
проведення:
доц. Вржещ М.В.

17–18
травня
2016 р.

Кафедра машин легкої
промисловості
Відповідальний за
проведення:
доц. Назарчук Л.В.

22

18

Регіональна історико –
Луцький
19 травня
краєзнавча конференція національний 2016 р.
«Українське козацтво і
технічний
Волинь: історія та
університет
сучасність», присвячена м. Луцьк, вул.
355 річниці битви під Львівська, 75
Берестечком (18–30
червня 1651 року)

Кафедра інженерної
педагогіки, психології та
українознавства, кафедра
філософії, політології та
права
Тел. (0332)74-61-40
e-mail:rector@lutskntu.com.ua
e-mail: kafedraukr@mail.ru.
Відповідальний за
проведення: доц. Жук О.М

19

Круглий стіл
«Термоелектропружність
біматеріалу з
неідеальною межею
поділу високої
теплопровідності»

20

Бухгалтерський бізнесЛуцький 22 травня
форум «Актуальні
національний 2016 р.
питання фінансового та
технічний
управлінського обліку в університет,
умовах соціальном. Луцьк, вул.
економічної кризи»
С.
Ковалевської,
29

21 Круглий стіл
«Ресурсозберігаючі
технології у
машинобудуванні»

22

Луцький
19 травня Кафедра технічної механіки
національний 2016 р.
Тел.: (0332) 74-61-48,
технічний
e-mail: tm@lntu.edu.ua
університет,
м. Луцьк, вул.
Відповідальні за проведення:
Львівська, 75,
проф. Максимович О.В.,
ауд. 409.
доц. Пастернак Я.М.
Кафедра обліку та аудиту
тел. / факс: (0332) 78 99 52
e-mail:
irina_sadovska@ukr.net
Відповідальний: за
проведення
проф. Садовська І.Б.

Луцький
Травень
національний 2016 р.
технічний
університет,
м. Луцьк, вул.
Львівська, 75

Кафедра комп’ютерного
проектування верстатів та
технології машинобудування
0509984801
vikdmrud@rambler.ru
vikdmrud@ukr.net
Відповідальний за
проведення: проф. Рудь В.Д.

Науковий семінар
Луцький
Травень
«Стратегічне управління національний 2016 р.
інноваційним розвитком технічний
підприємства, міста,
університет,
регіону»
м. Луцьк,
(до всеукраїнського
вул.
фестивалю науки)

Кафедра менеджменту та
маркетингу
Тел. +38 (0332) 25-36-12
е-mail:
ldtumarketing@rambler.ru
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua

23

С.
Ковалевської,
29
23

24

Круглий стіл «НауковоЛуцький
Травень
практичні аспекти
національний 2016 р.
захисту прав
технічний
споживачів»
університет,
(до всеукраїнського
м. Луцьк,
фестивалю науки)
вул.
С.
Ковалевської,
29

Студентський
дискусійний клуб
«Працевлаштування
молоді, як невід’ємний
елемент економічного
зростання»
(до всеукраїнського
фестивалю науки)

Відповідальні за проведення:
проф. Морохова В.О.,
доц. Куцай Н.С.
Кафедра менеджменту та
маркетингу
Тел. +38 (0332) 25-36-12
е-mail:
ldtumarketing@rambler.ru
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Відповідальні за проведення:
проф. Морохова В.О.,
к.е.н. Василик Н.М.

Луцький
Травень
Кафедра прикладної
національний 2016 р. статистики та економіки праці
технічний
Тел. +38 (0332) 78-56-66
університет,
е-mail: statistica_up@mail.ru
м. Луцьк,
www.lutsk-ntu.com.ua
вул. С.
www.economosvita.lntu.edu.ua
Ковалевської,
29
Відповідальний за проведення:
к. 203
доц. Шубалий О.М.

25 Круглий стіл “Проблеми
Луцький
Травень
Кафедра прикладної
та перспективи
національний 2016 р. статистики та економіки праці
саморозвитку персоналу” технічний
Тел. +38 (0332) 78-56-66
(до всеукраїнського
університет,
е-mail: statistica_up@mail.ru
фестивалю науки)
м. Луцьк,
www.lutsk-ntu.com.ua
вул. С.
www.economosvita.lntu.edu.ua
Ковалевської,
29
Відповідальний за проведення:
к. 203
доц. Шубала І.В.
26

27

Міжвузівський круглий
Луцький
Травень
стіл «Людина в
національний 2016 р
суспільстві ризику:
технічний
філософські, політико- університет,
правові та соціологічні
м. Луцьк,
аспекти»
вул.
Львівська, 75

Круглий стіл:
«Мистецтвознавчі та

Луцький
Травень
національний 2016 р.

Кафедра філософії політології
та права
тел. / факс: (0332) 74 61 39
e-mail: filos.lnty@mail.ru
сайт: http://fof.lntu.edu.ua/
Відповідальні за проведення:
доц. Ситник О.І.,
доц. Сільвестрова О.Ю.
Кафедра дизайну
Тел.: (0332) 74-61-38,
24

культурологічні аспекти
дизайну»

28

29

30

31

32

технічний
університет,
м. Луцьк, вул.
Львівська, 75,
ауд. 38.

Круглий стіл «Проблеми
Луцький
Травень
підвищення якості та національний 2016 р.
безпечності продукції»
технічний
університет,
м. Луцьк, вул.
С.
Ковалевської,
29
Круглий стіл
«Технологічні
комплекси пакування»

Луцький
Травень
національний 2016 р.
технічний
університет,
м. Луцьк,
вул.
Львівська, 75

Круглий стіл
Луцький
15 червня
«Реконструкція палацу національний 2016 р.
Радзивілів у смт Олика»
технічний
університет,
м. Луцьк,
вул. Потебні,
56,
ауд. П. 213.

e-mail: d@lntu.edu.ua
Відповідальні за проведення:
доц. Пасічник О.С.,
доц. Скляренко Н.В.,
Кафедра товарознавства та
експертизи в митній справі
Тел. / факс: (0332) 78 99 51
e-mail: kafedratem@mail.ru
Відповідальний за
проведення:
доц. Голодюк Г.І.
Кафедра пакування та
автоматизації виробничих
процесів
Тел. (0332) 76-73-95,
pac@tf.dtu.lutsk.ua
Відповідальний за
проведення: проф.
Пальчевський Б.О.
Кафедра міського
будівництва та господарства
тел.: (0332) 26-08-50,
e-mail: lntu_mbg@ukr.net
Відповідальний за
проведення: доц. Синій С.В.

Круглий стіл «Сучасне
Луцький
паковання в Україні» національний
технічний
університет,
Червень
м. Луцьк,
2016 р.
вул.
Львівська, 75

Кафедра пакування та
автоматизації виробничих
процесів
Тел. (0332) 76-73-95,
pac@tf.dtu.lutsk.ua

Круглий стіл
Луцький
Жовтень
«Маркетинг відносин у національний 2016 р.
сфері ступеневої освіти»

Кафедра менеджменту та
маркетингу
Тел. (0332) 25-36-12

Відповідальний за
проведення:
проф. Пальчевський Б.О.

25

технічний
університет,
м. Луцьк,
вул.
С.
Ковалевської,
29
33

34

Круглий стіл:
Луцький
Жовтень
«Математичне
національний 2016 р.
моделювання перехідних технічний
процесів у асинхронних університет,
моторах»
м. Луцьк, вул.
Львівська, 75
ауд. 313
Круглий стіл «Актуальні
Луцький
Грудень
проблеми економіки та національний 2016 р.
логістики»
технічний
університет,
м. Луцьк,
вул. С.
Ковалевської,
29,
ауд. 206

е-mail:
ldtumarketing@rambler.ru
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Відповідальні за проведення:
проф. Морохова В.О.,
доц. Ковальчук О.В.
Кафедра фізики і
електротехніки
Тел. (0332) 74-61-09
e-mail кафедри:
fe@lntu.edu.ua
Відповідальний за
проведення: доц. Лишук В.В.
Кафедра економіки та
підприємництва
Тел. +38 (0332) 25-40-13
е-mail: konflntu@gmail.com
www.lutsk-ntu.com.ua
www.economosvita.lntu.edu.ua
Відповідальні за проведення:
доц. Фесіна Ю.Г.,
доц. Волинчук Ю.В.

У 2016 р. Міністерство освіти і науки України та група компаній GrowthUp
завершили другий етап спільної навчально-практичної програми «4 Кроки до
Інновації», яка започаткована в рамках реалізації Угоди про партнерство з питань
комерціалізації результатів науково-технічної діяльності. Проекти чотирьох
українських ВНЗ за висновками міжнародних експертів пройшли до наступного
етапу програми «4 Кроки до Інновації» і серед них проект Луцького НТУ
“Багатопаливний автомобільний газогенератор”. Ці проекти на третьому етапі
отримають методичну підтримку GrowthUp та супроводження щодо пошуку
інвестора.
Також у 2016 р. МОН України реорганізувало Волинський державний
науковий та інформаційний центр шляхом приєднання до Луцького НТУ як
бізнес-інноваційний центр. Цей крок здійснений для підвищення ефективності
формування національних інформаційних ресурсів з науково-технічної та
26

інноваційної діяльності та сприяння комерціалізації результатів наукових
досліджень у нашому регіоні, просування їх на ринок технологій.
У Луцькому НТУ працюють наукові школи, які забезпечують високу
якість підготовки висококваліфікованих фахівців:
- механіка деформівного твердого тіла;
- регіональна економіка;
- прогресивні технології в сільськогосподарському машинобудуванні.
Активно розвиваються наукові напрями:
- охорона та раціональне природокористування;
- механіка
структурно-неоднорідних
середовищ,
ресурсота
енергозберігаючих технологій;
- технологічне керування параметрами якості та експлуатаційними
характеристиками поверхонь деталей, приладів та машин;
- облік, аналіз і аудит у системі управління підприємницької діяльності;
- товарознавство та експертиза якості споживчих властивостей.
Одним із важливих напрямів розвитку університету визначено не тільки
започаткування випуску наукових видань, але і просування їх у науковометричні бази даних. Така активна діяльність дозволила започаткувати в
Луцькому НТУ видання 4 фахових наукових журналів та 6 фахових збірників
наукових праць:
- науковий збірник “Сільськогосподарські машини”, серія „Технічні науки”
(відповідальний редактор – д.т.н., проф. В.І. Шваб’юк);
- міжвузівський збірник “Наукові нотатки” за напрямком „Інженерна
механіка” (відповідальний редактор – д.т.н., проф. В.Д. Рудь);
- збірник наукових праць “Економічні науки” за серіями: “Регіональна
економіка”, ”Облік і фінанси”, “Економіка та менеджмент” і “Економічна
теорія та економічна історія” (відповідальний редактор – д.е.н., проф.
З.В. Герасимчук);
- науковий збірник “Товарознавчий вісник” (відповідальний редактор –
д.т.н., проф. Л.І. Байдакова);
- науковий журнал “Економічний форум” (відповідальний редактор – д.е.н.,
проф. З.В. Герасимчук);
- науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука,
виробництво” (відповідальний редактор – д.т.н., проф. В.Д. Рудь);
- науковий журнал “Технологічні комплекси” (відповідальний редактор –
д.т.н., проф. Б.О. Пальчевський);
- науковий збірник “Сучасні технології та методи розрахунків у
будівництві” (відповідальний редактор – д.т.н., проф. В.І. Шваб’юк);
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- науковий журнал “Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті”
(головний редактор – д.т.н., проф. С.І. Пустюльга);
- збірник наукових праць “Перспективні технології та прилади”
(відповідальний редактор – д.т.н., проф. В.І. Марчук).
Також зареєстровано наукові видання:
- науковий журнал “Студентський науковий вісник” (відповідальний
редактор – к.т.н., доц. С.П. Шимчук);
- науковий журнал “Екологічні нотатки” (відповідальний редактор – к.іст.н.,
доц. В.В. Іванців).
Найактивнішими науковими підрозділами університету є:
- будівельна науково-дослідна лабораторія, яка здійснює випробування і
обстеження будівельних матеріалів, конструкцій, основ будівель та споруд,
ґрунтів. У лабораторії проводяться наукові експериментальні дослідження з
визначення фізико-механічних властивостей будівельних матеріалів,
конструкцій, ґрунтів. Будівельна лабораторія оснащена спеціальним
лабораторним обладнанням (преси, розривна машина, тензометрична
вимірювальна система, морозильна камера, сушильні шафи, прилади для
визначення деформацій конструкцій, встановлення захисного шару бетону та
наявності і розташування арматури та інше приладдя для експериментальних
досліджень). Від замовників у 2016 р. надійшло 312,67 тис. грн;
- екологічна науково-дослідна лабораторія займається питаннями
екологічної
безпеки
України:
розробки
проектів
нормативів
граничнодопустимих викидів в атмосферу; контроль за дотриманням нормативів
ГДВ; визначення ефективності роботи приточних і витяжних систем вентиляції,
пилогазоочисного обладнання; визначення ефективності нових технологічних
процесів, що дозволяють зменшити або припинити надходження забруднення до
атмосферного повітря, інвентаризація шкідливих речовин в атмосферу. У
2016 році від замовників надійшло 276,34 тис. грн.
Луцький НТУ співпрацює з провідними науковими установами
Національної академії наук зокрема: Інститутом проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України, Національним науковим центром Інституту
механізації та електрифікації сільського господарства”, Інститутом економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України, Інститутом економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України, Інститутом економіки
та прогнозування НАН України. Співпраця полягає у проведенні наукових
досліджень, здійсненні спільних науково-технічних заходів, публікації
монографій, статей. Студенти та викладачі Луцького НТУ мають змогу пройти
стажування в установах НАН України.
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У міжвідомчій науково-дослідній лабораторії «Механіка деформування
структурно-неоднорідних матеріалів» на базі Луцького НТУ разом з Інститутом
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України проводяться
дослідження з теоретичного та експериментального дослідження механіки
деформування структурно-неоднорідних матеріалів за умови складного
навантаження. Дослідження проводяться на новому сучасному обладнанні:
4-осьовий фрезерний верстат з ЧПК, 3D-принтер, 3D-сканер, навчальний стенд
FESTO “Електропневматика”.
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
беруть участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, наукових
гуртках.
Переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
2015/2016 н.р стали 16 студентів, а призерами Всеукраїнського Конкурсу
студентських наукових робіт – 19 студентів. Таблиця 7.
Таблиця 7
2013/14 2014/15 2015/16
Кількість студентів учасників ІІ етапу
олімпіади
Кількість студентів-переможців, які одержали
9
9
16
нагороди за результатами ІІ етапу олімпіади
Кількість
студентів-учасників
Всеукраїнських та міжнародних конкурсів
51
61
61
студентських НДР
Кількість
студентів-переможців
14
18
19
Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
На базі Луцького НТУ проводився другий етап Всеукраїнської
студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», спеціальності
«Прикладне матеріалознавство» та Всеукраїнський конкурс студентських
наукових робіт з напряму «Стандартизація, сертифікація та метрологічне
забезпечення».
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Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
(кандидатів, докторів наук) та їх атестація щодо присвоєння вчених звань
В університеті у 2016 році працювало 5 спеціалізованих вчених рад:
1. спеціалізована вчена рада Д 32.075.01 з правом прийняття до розгляду
та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
технічних наук зі спеціальності 01.02.04. – механіка деформівного твердого
тіла (голова ради – д.т.н., проф. В.І. Шваб’юк);
2. спеціалізована вчена рада Д 32.075.03 з правом прийняття до розгляду
та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук за спеціальностями – 08.00.05 – розвиток продуктивних
сих і регіональна економіка (голова ради – д.е.н., проф. З.В. Герасимчук);
3. спеціалізована вчена рада К 32.075.02 з правом прийняття до розгляду
та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук зі спеціальності – 05.02.01. – матеріалознавство (голова ради
– д.т.н., проф. В.Д. Рудь);
4. 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» (голова ради
– д.т.н., проф. Л.І. Байдакова);
5. спеціалізована вчена рада К032.075.06 з правом прийняття до
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 «Технологія
машинобудування» (голова ради – д.т.н., проф. Марчук В. І.).
У 2016 році в аспірантурі та докторантурі навчалось 56 аспірантів,
4 докторантів. За звітний рік аспірантами захищено 9 дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата наук.
У Луцькому НТУ плідне наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених (очолює – д.ф.-м.н., доц. Пастернак Я.М.), воно
об’єднує молодих вчених для пошуку і підтримки талановитих дослідників для
розвитку науково-дослідної діяльності університету.
В університеті протягом 2016 року стипендіатами Кабінету Міністрів
України були: к.т.н., доц. Панасюк Н.Л.; к.е.н., доц. Волинчук Ю.В.;
к.е.н., доц. Герасимяк Н.В.; к.е.н., доц. Лютак О.М.; к.е.н., доц. Пушкарчук І.М.;
к.е.н., доц. Ткачук В.В.; д.т.н., доц. Пастернак Я.М. Вони активно проводять
фундаментальні дослідження та прикладні розробки за пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки, публікують наукові статті, навчальні
посібники, монографії, беруть участь у наукових конференціях.
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Високоефективне і стійке фінансово-економічне становище
За 2016 рік кошти загального фонду державного бюджету використано
повністю і за цільовим призначенням.
Обсяг фінансування з загального фонду державного бюджету у 2016 році
склав – 65553,1 тис. грн або 77.2% від загальних надходжень, у тому числі на
заробітну плату з нарахуваннями 38644,3 тис. грн, стипендії – 23572,8 тис. грн,
інші витрати (у т. ч. комунальні) – 3336,0 тис. грн. Обсяг фінансування зі
спеціального фонду бюджету склав – 19411,1 тис. грн або 22,8% загального
обсягу надходжень, із них направлено на оплату праці з нарахуваннями – 15288,4
тис. грн, інші поточні видатки – 4122,7 тис. грн (в т. ч. 2461,7 тис. грн –
комунальні послуги).
Інші джерела власних надходжень (благодійні, гранти) – 1780,9 тис. грн з
них на оновлення матеріальної бази лабораторне обладнання, комп’ютерна
техніка 1348,0 тис. грн.
Додержання умов колективного договору, статуту навчального закладу
Умови колективного договору і статуту дотримуються і виконуються.
Проведення підготовки та перепідготовки педагогічних, науковопедагогічних працівників і спеціалістів навчального закладу, їхнього
економічного, правового і професійного навчання, включаючи обов’язкове
особисте підвищення кваліфікації або перепідготовку, але не рідше одного
разу за 5 років
У звітному періоді було зроблено акцент на розширення стажування
викладачів в організаціях, підприємствах, ВНЗ, наукових установах, з якими ми
маємо спільні інтереси щодо підготовки фахівців нової генерації, що збагатились
практичним досвідом, який потрібен студентам. Всього пройшли стажування –
77 педагогічних та науково-педагогічних працівника, університету на
безкоштовній основі згідно з договорами про співпрацю, з них 52 працівника – в
провідних вищих навчальних закладах м. Луцька, Львова, Києва та Рівне та
25 працівників – на провідних підприємствах м. Луцька.
Захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну
таємницю відповідно до Законів України «Про державну таємницю» та «Про
інформацію»
Організація роботи з відомостями, що становить державну, службову та
комерційну таємницю забезпечена і надійно зберігається, захищена від
розголошення. Облаштована належним чином кімната для зберігання
документів, які складають таємницю, відповідає вимогам нормативних
документів.
Дотримання чинного законодавства, вжиття заходів щодо
удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни
В університеті суворо дотримуються діючі норми трудового законодавства
та положень і розпоряджень Міністерства освіти і науки України та інших
Міністерств і відомств.
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Контроль за дотриманням трудової дисципліни покладено на завідуючих
кафедрами, деканів, керівників структурних підрозділів.
Відповідність договорів чинному законодавству контролюється юридичним
відділом. Випадків порушення адміністративних та кримінальних справ проти
членів колективу, в тому числі у зв’язку з порушенням чинного законодавства не
було.
Виконання показників ефективності використання державного майна і
доходу, а також показників майнового стану навчального закладу,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України
Матеріально-технічна база університету характеризується такими
показниками:
балансова
вартість
обладнання
університету,
яка
використовувалась у навчальному процесі за 2016 р. склала – 7 млн 208 тис. грн.
Функціонують:
- 8 навчально-лабораторних корпусів (загальною площею 42700,5 м2);
- бібліотека на 200 посадочних місць у читальному залі;
- навчально-виробнича майстерня (площею 1728 м2);
- 3 їдальні, 2 кафе (загальна кількість місць 265);
- спортивний комплекс (загальною площею 3519 м2);
- 2 гуртожитки (загальною площею 11813 м2, житловою площею 5200 м2,
кількість місць – 911);
- господарський блок (гараж – площею 233 м2, приміщення складу –
3383 м2, столярна майстерня – 154,4 м2, пилорама – 78,6 м2, зварювальний цех –
44,5 м2, сушка – 31 м2, заправка – 26,7 м2).
Своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками,
постачальниками та іншими організаціями. Своєчасне і повне внесення
платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, виконання
кошторисів доходів і видатків навчального закладу, недопущення
заборгованості заробітної плати за спожиті енергоносії і комунальні послуги
та дотримання споживання їх в межах доведених лімітів
В університеті повною мірою забезпечується виконання зобов’язань за
розрахунками з Державним бюджетом, Пенсійним фондом України, банками,
установами і організаціями по договорах.
Проведена перевірка щодо достовірності виданих довідок про розмір
одержаних доходів та призначення субсидій. Порушень не виявлено.
Також була проведена перевірка відділом Пенсійного фонду щодо права
видачі довідок для нарахування пенсій науково-педагогічним працівникам.
Розбіжностей при видачі довідок не виявлено. Також була проведена перевірка
щодо використання коштів на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням. Порушень не виявлено.
Нести персональну відповідальність щодо запобігання проявам корупції
та хабарництва у вищому навчальному закладі
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Несу персональну відповідальність щодо запобігання проявам корупції та
хабарництву у ввіреному мені вищому навчальному закладі.
Складання в установленому порядку річного кошторису доходів і
видатків навчального закладу та подачу його на затвердження до
Міністерства освіти і науки України
Затвердження кошторису доходів та видатків університету здійснюється
згідно з лімітною довідкою про бюджетні асигнування Міністерства освіти і
науки України та затверджується в установленому порядку.
Своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, а також
необхідних відомостей про майновий стан навчального закладу
Подається згідно з термінами, які встановлюються відповідними органами.
Подання звіту Міністерству освіти і науки України про результати
виконання умов контракту
Звіт про результати діяльності, передбачені контрактом, подається
Міністерству освіти і науки України щорічно в установлений термін.
Щорічний звіт перед вищим колегіальним органом громадського
самоврядування навчального закладу про результати своєї діяльності на
займаній посаді
Звіт ректора за результатами діяльності університету та діяльності ректора
відбувся 14.01.2017 року.
Ректор

П. Савчук
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