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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 37 кафедр (35 з яких випускаючі). Підготовку 

студентів здійснюють за 50 спеціальностями освітнього рівня бакалавр та 35 

спеціальностями освітнього рівня магістр. Загалом за всіма напрямами та 

спеціальностями в університеті вищу освіту здобуває 5306 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. 

За результатами діяльності Луцький НТУ в 2019 році та згідно Обсягів 

фінансування, передбачених Міністерству освіти і науки України Законом 

України «Про Державний бюджет на 2020 рік», між закладами вищої освіти 

державної форми власності для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах 

державного замовлення за рахунок видатків споживання загального фонду 

державного бюджету в 2020 році за бюджетною програмою КПК 2201160 

«Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз 

практики» ми отримали 17,7 млн. грн. додаткового фінансування (15 місце по 

Україні) 

 У 2019 р. Луцький НТУ покращив свої показники у вітчизняних і 

міжнародних рейтингах. Так, за результатами академічного рейтингу закладів 

вищої освіти (далі – ЗВО) України «Топ-200 Україна» Університет піднявся на 

22 позиції та обіймає 52 місце (у 2018 – 74), проте в 2020 році ми 64. 

Під час навчання студенти мають можливість здобути і військову 

спеціальність. Кафедра військової підготовки готує офіцерів запасу для 
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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. 

Університет свою діяльність здійснює 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). 
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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 

управління діяльністю 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 та завершила свою каденцію 25 вересня 2020 року. Новообрана вчена рада 

затверджена наказом ректора №377-05-35 від 2 жовтня 2020 року.  Наразі до 

складу вченої ради входить 45 осіб. 

За 2020 р. було проведено 12 засідань вченої ради (28 січня 2020 р., 

27 лютого 2020 р., 26 березня 2020 р., 30 квітня 2020 р.,  04 червня 2020 р., 

25 червня 2020 р., 31 cерпня 2020 р., 24 вересня 2020 р., 03 грудня 2020 року, 04 

грудня 2020 року, 10 грудня 2020 року, 24 грудня 2020 р.). У 2020 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 Луцького національного технічного університету на 

2021-2026 роки; 

 оновлена організаційна структура 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 2020 рік вченою радою працівникам Луцького НТУ було присвоєно 6 

вчених звання професора кафедри (Ковальчук О.С., Пастернак Я.М., Гулай О.І., 

Кузьмак О.М., Ленгер Я.І., Мікуліч О.А.) та 20 вчених звань доцента кафедри 

(Абрамова І.О., Фурс Т.В., Зубовецька Н.Т., Самчук Л.М., Смаль О.В., Пастернак 

В.В., Поліщук Л.М., Дмитрук В.С., Радченко О.В., Панасюк О.О., Смаль М.В., 

Тищук І.В., Яновець А.І., Хомич А.В., Марчук І.В., Аніщук В.В., Купира М.І., 

Громик О.М., Ткачук А.А., Боярська І.В.). 

Цього року також відбулося присвоєння почесного звання Почесний доктор 

(Doctor Honoris Сausa) Митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу 

(Тимофію Зінкевичу). 

У структуру університету входять 3 коледжі: Луцький технічний коледж, 

Ковельський промислово-економічний коледж та Любешівський технічний 

коледж. Освітній процес в Луцькому НТУ протягом звітного року забезпечували 

7 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 37 кафедр (35 з яких випускаючі): 
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1. Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій  

2. Кафедра автомобілів і транспортних технологій 

3. Кафедра аграрної інженерії 

4. Кафедра архітектури 

5. Кафедра будівництва та цивільної інженерії  

6. Кафедра військової підготовки 

7. Кафедра галузевого машинобудування та легкої промисловості 

8. Кафедра лісового господарства  

9. Кафедра дизайну 

10. Кафедра екології та агрономії  

11. Кафедра економіки 

12. Кафедра електроніки та телекомунікації  

13. Кафедра електропостачання  

14. Кафедра інженерії програмного забезпечення 

15. Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки 

16. Кафедра комп’ютерних наук 

17. Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки  

18. Кафедра маркетингу 

19. Кафедра матеріалознавства 

20. Кафедра менеджменту 

21. Кафедра міжнародних економічних відносин 

22. Кафедра обліку та аудиту  

23. Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

24. Кафедра права 

25. Кафедра прикладної математики та механіки  

26. Кафедра прикладної механіки 

27. Кафедра приладобудування 

28. Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій  

29. Кафедра соціального забезпечення та  гуманітарних наук,  

30. Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв 

31. Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі  



8 

32. Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

33. Кафедра української та іноземної лінгвістики 

34. Кафедра фізичної культури, спорту та здоров'я  

35. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

36. Кафедра фундаментальних наук 

37. Кафедра цивільної безпеки 

Університет продовжує приведення у відповідність внутрішньої 

нормативної бази вимогам законодавства України, наказам МОН, рекомендаціям 

НАЗЯВО, ДСЯО. Так, на виконання ст. 56 Закону України «Про вищу освіту» 

було прийнято «Положення про затвердження норм часу для планування і обліку 

навчальної роботи та переліки основних видів роботи науково-педагогічних 

працівників в Луцькому національному технічному університеті», яке відповідає 

нормам  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».  

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 2 січня 2020 року по 1 грудня 2020 року скеровано на стажування 

та підвищення кваліфікації 69 викладачів. Науково-педагогічні працівники 

університету проходили стажування та підвищення кваліфікації в таких закладах 

та підприємствах: Інститут проблеми матеріалознавства НАН України 

ім. І.М. Францевича, НУ «Львівська політехніка», Східноєвропейський 

національний університет ім. Лесі Українки, ТОВ «Волинська філія 

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

політики Луцької міської ради, Інститут картоплярства НААН, ДП 
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«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 2020 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.  

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 01.01.2021 р.  
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2. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 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:  

– акредитація освітніх програм;  

– постійне підвищення фахового рівня викладання;  

– збільшення кількості іноземних студентів;   

– удосконалення внутрішньої системи забезпечення 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.  

Для забезпечення дотримання норм Закону України «Про вищу освіту» та 

вимог Болонського процесу було оновлено «Положення про організацію 

освітнього процесу» з урахуванням рекомендацій експертних груп та галузевих 

експертних рад  НАЗЯВО. 

Для забезпечення неухильного дотримання ст. 62 Закону України «Про 

вищу освіту» був введений новий регламент процедури вибору дисциплін 

здобувачами вищої освіти закріплений положенням  «Про організацію вибору 

навчальних дисциплін та формування вибіркової складової навчальних планів». 
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Протягом звітного року в університеті велася активна робота щодо 

формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти на вимогу норм п. 

7. 2 ст. 16 ЗУ «Про вищу освіту». Зокрема, було розроблено і ухвалено вченою 

радою університету нормативне забезпечення системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти, зокрема: 

 Положення про вирішення конфліктних ситуацій в Луцькому 

національному технічному університеті; 

 Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників Луцького національного технічного 

університету; 

 Положення про навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за 

освітніми ступенями бакалавр, магістр, доктор філософії у Луцькому 

національному технічному університеті; 

 Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань 

здобувачів вищої освіти у Луцькому національному технічному університеті; 

 Порядок проведення інструментальної перевірки на академічний плагіат 

текстів рукописів кваліфікаційних робіт/проєктів здобувачів вищої освіти, 

рукописів дисертацій та рукописів статей поданих до публікування у 

періодичних виданнях у Луцькому національному технічному університеті; 

 Положення про протидію та запобіганню академічному плагіату у 

кваліфікаційних роботах/проєктах здобувачів вищої освіти у Луцькому 

національному технічному університеті (редакція 2); 

 Положення про організацію вибору навчальних дисциплін та формування 

вибіркової складової навчальних та робочих навчальних планів у Луцькому 

національному технічному університеті; 

 Порядок проведення опитувань здобувачів вищої освіти, випускників, 

науково-педагогічних працівників та роботодавців стосовно якості освіти та 

освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті; 

 Концепція розвитку іншомовної освіти в Луцькому національному 

технічному університеті; 
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 Положення про гаранта освітньої програми у Луцькому національному 

технічному університеті; 

 Положення про організацію роботи екзаменаційної комісії з проведення 

атестації здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ; 

  Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів та 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Луцького 

національного технічного університету; 

  Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів Phd, 

отриманих у неформальній освіті; 

 Положення про освітню програму у Луцькому національному технічному 

університеті; 

 Положення про індивідуальний навчальний план здобувача Луцького 

національного технічного університету; 

 Положення про  апеляцію результатів атестації здобувачів вищої освіти у 

Луцькому національному технічному університеті; 

  Зміни до Положення про зразок та порядок виготовлення документів про 

вищу освіту державного зразка, процедуру і підстави для їх видачі випускникам; 

 Положення про неформальну та інформальну освіту у Луцькому 

національному технічному університеті (Редакція 01); 

 Положення про стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та 

заохочення в Луцькому національному технічному університеті (Редакція 01); 

 Положення про Раду з якості вищої освіти у Луцькому національному 

технічному університеті (Редакція 01); 

 Положення про Комісію Луцького національного технічного 

університету з визнання іноземних документів про освіту; 

 Порядок визнання ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних вищих 

навчальних закладах у Луцькому національному технічному університеті; 

 Порядок визнання в Україні документів про середню, середню 

професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав у 

Луцькому національному технічному університеті. 
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Також впроваджено інструментальну перевірку кваліфікаційних робіт, 

зокрема протягом червня 2020 р. була проведена перевірка кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» усіх спеціальностей на 

наявність академічного плагіату. Для проведення перевірки засіданнями кафедр 

було призначено 33 відповідальних особи за інструментальну перевірку 

кваліфікаційних робіт. Протягом червня 2020 р. було перевірено 1132 

кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» 

усіх спеціальностей.  

Навчання в Луцькому НТУ здійснюється за наступними спеціальностями 

Рівень вищої освіти бакалавр (42 спеціальності): 

 014.09 Середня освіта (Інформатика) 

 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

 015.10 Професійна освіта (Цифрові технології) 

 022 Дизайн 

 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) 

 051 Економіка 

 053 Психологія 

 071 Облік і оподаткування 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 073 Менеджмент 

 075 Маркетинг 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 081 Право 

 101 Екологія 

 113 Прикладна математика 

 121 Інженерія програмного забезпечення 

 122 Комп’ютерні науки  

 123 Комп'ютерна інженерія 

 125 Кібербезпека 

 131 Прикладна механіка 
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 132 Матеріалознавство 

 133 Галузеве машинобудування 

 141 Електроенергетика, електротехнік та електромеханіка  

 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

 153 Мікро- та наносистемна техніка 

 171 Електроніка 

 172 Телекомунікації та радіотехніка 

 181 Харчові технології 

 182 Технології легкої промисловості 

 191 Архітектура та містобудування 

 192 Будівництво та цивільна інженерія 

 201 Агрономія 

 205 Лісове господарство 

 208 Агроінженерія 

 232 Соціальне забезпечення 

 241 Готельно-ресторанна справа 

 242 Туризм 

 263 Цивільна безпека 

 274 Автомобільний транспорт 

 275 Транспортні технології (Автомобільний транспорт) 

 292 Міжнародні економічні відносини 

 

Освітнього ступеня магістр (34 спеціальності):  

 011 Освітні, педагогічні науки 

 015.10 Професійна освіта (Цифрові технології) 

 017 Фізична культура і спорт 

 022 Дизайн 

 051 Економіка 

 071 Облік і оподаткування 
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 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 073 Менеджмент 

 075 Маркетинг 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 081 Право 

 101 Екологія 

 113 Прикладна математика 

 121 Інженерія програмного забезпечення 

 122 Комп’ютерні науки  

 123 Комп'ютерна інженерія 

 131 Прикладна механіка 

 132 Матеріалознавство 

 133 Галузеве машинобудування 

 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

 153 Мікро- та наносистемна техніка 

 171 Електроніка 

 172 Телекомунікації та радіотехніка 

 181 Харчові технології 

 191 Архітектура  та містобудування 

 192 Будівництво та цивільна інженерія 

 208 Агроінженерія 

 242 Туризм 

 263 Цивільна безпека 

 274 Автомобільний транспорт 

 275 Транспортні технології (Автомобільний транспорт) 

 292 Міжнародні економічні відносини 

За 2020 р. Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти було 

проведено 16 акредитаційних експертиз освітніх програм: 
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Бакалаврського рівня: 

 015.10 Професійна освіта 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 075 Маркетинг 

 121 Інженерія програмного забезпечення 

 133 Галузеве машинобудування (3 освітніх програми) 

 181 Харчові технології 

 208 Агроінженерія 

 292 Міжнародні економічні відносини 

Магістерського рівня 

 017 Фізична культура і спорт 

 081 Право 

 113 Прикладна математика 

 121 Інженерія програмного забезпечення 

 172 Телекомунікації та радіотехніка 

Вступна кампанія 2020 року була особливою, оскільки проходила на тлі 

карантину, пов’язаного з протидією поширення COVID-19 та запровадженням 

електронної подачі заяв на вступ для здобуття освітнього рівня магістра для 

переважної кількості спеціальностей та запровадження використання ЗНО при 

вступі для здобуття освітнього рівня бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста. 

Цьогорічна вступна кампанія характеризувалася такими особливостями:  

– у 2020 році вступники на основі повної загальної середньої освіти, ОКР 

молодшого спеціаліста та для здобуття освітнього ступеня магістра мали змогу 

подати до 5 заяв без обмеження за кількістю спеціальностей; 

– прийом заяв в електронній формі здійснювався для вступників для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО та для здобуття 

освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти; 

– прийом заяв в паперовій формі здійснювався для вступників для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР МС та для здобуття 
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освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти на 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; 015.39 Професійна освіта. Цифрові 

технології; 017 Фізична культура та спорт; 208 Агроінженерія; 

– подача сертифікатів ЗНО за 2017, 2018, 2019 або 2020 роки, за винятком 

сертифікатів з іноземної мови, які за 2017 рік не приймались; 

– повноцінне функціонування Єдиної державної бази з питань освіти. 

У нинішньому році прийом студентів до Луцького НТУ на денну та заочну 

форми навчання проводився за ступенем «Бакалавр» на основі повної загальної 

середньої освіти на 42 спеціальності; за ступенем «Бакалавр» на основі диплома 

молодшого спеціаліста на 40 спеціальностей; за ступенем «Магістр» – на 

34 спеціальності. 

Вступна кампанія 2020 року для нашого університету характеризувалася 

тим, що загалом було подано 8834 заяв від вступників, а це більше на 465  у 

порівнянні з минулим роком, коли було подано 8369 заяв.  

 

Динаміка поданих заяв наведена на рис. 2. З неї видно, що кількість 

поданих заяв зросла на ФКНІТ з 1589 до 1816, тобто на 227 заяви, на ФБ  –  з 

1486 до 1771, тобто на 285 заяви, на ТФ – з 902 до 984, тобто на 82 заяви і ФАБД  

– з 710 до 729, тобто на 19 заяв. Решта факультетів показали зменшення кількості 

поданих заяв. 

2016 2017 2018 2019 2020

7015 6260 6115 6793 7475

1526

1624

1829 2081 1576 1359

Рис 1. Динаміка кількості поданих заяв  (усі статуси) в розрізі 

ступенів бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста впродовж 2016-2020 років

Бакалавр Спеціаліст Магістр
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Таке збільшення кількості заяв пояснюється збільшенням кількості подачі 

заяв на вступ для здобуття освітнього рівня бакалавра з 6793 до 7475 заяв, тобто 

на 682 заяви більше та зменшення кількості поданих заяв для в вступу до 

магістратури з 1576 до 1359 заяв, тобто на 220 заяв менше. 

Збільшення кількості поданих заяв при вступі для здобуття ступеня 

бакалавра, в свою чергу, пояснюється збільшенням кількості поданих заяв при 

вступі для здобуття освітнього рівня бакалавра на основі ПЗСО з 4688 до 5522 

заяв, тобто на 834 заяви більше. Скорочення кількості заяв вступників до 

магістратури пояснюється тим, що для проходження ЄВІ з іноземної мови 

зареєструвались лише 605 осіб, а успішно склали його лише близько 450 осіб.  

Ситуація, яка склалась з кількістю поданих заяв безпосередньо 

відобразилась і на кількості зарахованих на навчання (рис. 3).  

 

1437

1791

1048

1401

918 904

697

1589
1486 1448

1262

902

1079

710

1816
1771

1349

1225

984 960

729

ФКНІТ ФБ МБФ ФФОЛП ТФ ФЕТЕ ФАБД

Рис 2. Динаміка поданих заяв в розрізі факультетів 2018-2020 рр.

2018 2019 2020
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  2018 2019 2020 2020-2019 

Бакалавр 1176 1403 1435 +32 

Магістр 854 706 559 -147 

 2030 2109 1994 -115 

Найскладніша ситуація склалась при зарахуванні вступників на навчання 

для здобуття ступеня магістра. Загалом зараховано 559 студентів даної категорії 

проти 706 студентів в 2019 році, що на 147 осіб менше. Кількість осіб, 

зарахованих для здобуття ступеня бакалавра склала 1435 проти 1403 в минулому 

році, що на 32 студенти більше. 

Ситуація з набором студентів на основі ПЗСО є неоднорідною (Таблиця 1). 

Найбільше зараховано студентів на основі ПЗСО на спеціальності: 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 67 осіб, 073 Менеджмент 

– 58 осіб; 022 Дизайн – 54 особи; 192 Будівництво та цивільна інженерія – 54 

особи; 121 – Інженерія програмного забезпечення – 50 осіб. 

Таблиця 1 

Порівняння обсягів прийому бакалаврів на основі ПЗСО 

Код Назва спеціальності 
2020 

2019 

Зміна 

кількості 

зарахованих бюджет контракт разом 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
7 60 67 34 33 

073 Менеджмент 6 52 58 53 5 

022 Дизайн 22 32 54 48 6 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
44 10 54 27 27 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 
13 37 50 21 29 

2018 2019 2020

1176 1403 1435

854 706 559

Рис.3 Порівняння показників прийому в розрізі ступенів 

бакалавр та магістр протягом 2018-2020 рр.

Бакалавр Магістр
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Код Назва спеціальності 
2020 

2019 

Зміна 

кількості 

зарахованих бюджет контракт разом 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

33 10 43 36 7 

123 Комп'ютерна інженерія 23 16 39 24 15 

014.1

1 

Середня освіта (фізична 

культура) 
22 16 38 43 -5 

232 Соціальне забезпечення 21 9 30 39 -9 

275.03 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
20 8 28 17 11 

075 Маркетинг 1 25 26 31 -5 

122 Комп'ютерні науки 15 11 26 13 13 

191 Архітектура та 

містобудування 
16 8 24 14 10 

274 Автомобільний транспорт 17 6 23 29 -6 

208 Агроінженерія 13 10 23 14 9 

071 Облік і оподаткування 2 20 22 12 10 

051 Економіка 0 22 22 10 12 

151 Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 

технології 

19 3 22 14 8 

133 Галузеве машинобудування 14 6 20 10 10 

081 Право 1 17 18 28 -10 

181 Харчові технології 14 3 17 15 2 

241 Готельно-ресторанна 

справа 
2 15 17 34 -17 

131 Прикладна механіка 12 5 17 16 1 

125 Кібербезпека 8 9 17 14 3 

101 Екологія 9 7 16 20 -4 

015.10 Професійна освіта 

(Цифрові технології) 
12 1 13 10 3 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 
1 12 13 14 -1 

035.10 Філологія(прикладна 

лінгвістика) 
4 9 13 11 2 

292 Міжнародні економічні 

відносини 
2 10 12 10 2 

182 Технології легкої 

промисловості 
9 1 10 10 0 

201 Лісове господарство 7 3 10 13 -3 

242 Туризм 0 9 9 15 -6 

171 Електроніка 4 5 9 8 1 

053 Психологія 2 6 8 0 8 

201 Агрономія 3 3 6 8 -2 

263 Цивільна безпека 3 2 5 3 2 

132 Матеріалознавство 4 0 4 5 -1 

152 Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

4 0 4 1 3 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 
4 0 4 0 4 
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Код Назва спеціальності 
2020 

2019 

Зміна 

кількості 

зарахованих бюджет контракт разом 

172 Телекомунікації і 

радіотехніка 
3 0 3 2 1 

113 Прикладна математика 1 0 1 1 0 

153 Мікро- та наносистемна 

техніка 
1 0 1 1 0 

 

Найменше студентів зараховано на навчання на основі ПЗСО на 

спеціальності 113 Прикладна математика та 153 Мікро- та наносистемна техніка 

– по 1 особі. 

Порівняння кількості поданих заяв та зарахованих на навчання на основі 

повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра за 

пріоритетами наведено в таблиці 2 

Таблиця 2 

Розподіл заяв та зарахованих на навчання за пріоритетами 

Пріоритет 
Кількість  поданих 

заяв 

Кількість зарахованих на 

навчання 

Вага зарахованих від 

кількості поданих заяв 

1 732 373 51,0 

2 620 104 16,8 

3 639 70 11,0 

4 543 39 7,2 

5 180 29 16,1 

без 

пріоритету 
2515 153 6,1 

 

Ситуація з набором студентів на основі ОКР молодший спеціаліст  наведена 

в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Порівняння обсягів прийому бакалаврів на основі ОКР молодший спеціаліст 

Код Назва спеціальності 
2020 

2019 

Зміна 

кількості 
зарахованих бюджет контракт разом 

015.10 Професійна освіта (Цифрові 

технології) 
34 0 34 26 8 

071 Облік і оподаткування 15 18 33 40 -7 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
31 2 33 47 -14 

275.03 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

19 10 29 46 -17 

274 Автомобільний транспорт 23 4 27 36 -9 

022 Дизайн 16 11 27 23 4 

141 Електроенергетика, електротех-

ніка та електромеханіка 
19 6 25 41 -16 

133 Галузеве машинобудування 24 0 24 33 -9 

123 Комп'ютерна інженерія 20 3 23 23 0 
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Код Назва спеціальності 
2020 

2019 

Зміна 

кількості 

зарахованих бюджет контракт разом 

131 Прикладна механіка 22 1 23 21 2 

073 Менеджмент 5 16 21 15 6 

122 Комп'ютерні науки 18 1 19 22 -3 

014.11 Середня освіта (фізична 
культура) 

19 0 19 22 -3 

208 Агроінженерія 16 3 19 15 4 

205 Лісове господарство 15 3 18 30 -12 

125 Кібербезпека 12 3 15 16 -1 

121 Інженерія програмного 
забезпечення 

13 1 14 22 -8 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
7 4 11 22 -11 

132 Матеріалознавство 11 0 11 18 -7 

072 Фінанси,банківська справа та 

страхування 
9 1 10 18 -8 

181 Харчові технології 8 2 10 14 -4 

172 Телекомунікації і радіотехніка 10 0 10 7 3 

051 Економіка 5 5 10 6 4 

151 Автомтизація та компютерно-

інтегровані технології 
9 0 9 10 -1 

075 Маркетинг 3 4 7 12 -5 

152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
7 0 7 1 6 

101 Екологія 5 2 7 6 1 

292 Міжнародні економічні 
відносини 

0 7 7 25 -18 

182 Технології легкої промисловості 6 0 6 8 -2 

035.10 Філологія (прикладна 

лінгвістика) 
3 2 5 0 5 

241 Готельно-ресторанна справа 2 2 4 10 -6 

191 Архітектура та містобудування 2 2 4 6 -2 

171 Електроніка 3 0 3 10 -7 

201 Агрономія 3 0 3 0 3 

232 Соціальне забезпечення 1 2 3 0 3 

242 Туризм 3 0 3 7 -4 

081 Право 0 2 2 0 2 

263 Цивільна безпека 0 1 1 2 -1 

113 Прикладна математика 1 0 1 1 0 

153 Мікронаносистемна техніка 0 0 0 7 -7 
 

Зросла кількість зарахованих на спеціальність 015.10 Професійна освіта 

(Цифрові технології) – на 8 осіб, 073 Менеджмент – на 6 осіб; 152 Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка – на 6 осіб; 035.10 Філологія (прикладна 

лінгвістика) – на 5 осіб. 

Найбільш відчутно зменшилась кількість зарахованих на спеціальність 

292 Міжнародні економічні відносини – на 18 осіб; 275.03 Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті) – на 17 осіб; 141 – Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка – на 16 осіб. 
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Розглянемо з яких закладів освіти до нас прийшли вступники для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста. 

 Таблиця 4 

Географія вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра  

на основі ОКР молодшого спеціаліста 

№ 

з/п 
Навчальний заклад 

Кількість 

зарахованих 

1 Технічний коледж Луцького національного технічного університету 100 

2 
Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж 

Національного університету харчових технологій» 
80 

3 
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного 

технічного університету 
72 

4 
Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного 

університету 
32 

5 
Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський 

електромеханічний коледж» 
28 

6 Володимир-Волинський агротехнічний коледж 24 

7 Луцький педагогічний коледж 24 

8 
Державний вищий навчальний заклад «Шацький лісовий коледж ім. 

В.В.Сулька» 
20 

9 
Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 
19 

10 Луцьке вище професійне училище 18 

11 
Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. 

Кримського Волинської обласної ради 
17 

12 
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Луцьке вище 

професійне училище будівництва та архітектури» 
15 

13 Луцький коледж рекреаційних технологій і права 13 

14 
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Камінь-

Каширське вище професійне училище» 
8 

15 
Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного 

гуманітарного університету 
8 

16 
Луцький кооперативний коледж Львівського торговельно-

економічного університету 
6 

17 
Рівненський економіко-технологічний коледж Національного 

університету водного господарства та природокористування 
6 

18 
Комунальний заклад Львівської обласної ради «Бродівський фаховий 

педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» 
5 

19 Кременецький лісотехнічний коледж 5 

20 Володимир-Волинське вище професійне училище 3 

  Інші навчальні заклади 35 

  Всього 538 

 

Ситуація з набором студентів для здобуття освітнього рівня магістра на 

основі здобутого ступеня вищої освіти наведена в таблиці 5. 
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Таблиця 5 

Порівняння обсягів прийому вступників для здобуття ступеня магістра  

Код Назва спеціальності 
2020 

2019 
Зміна кількості 

зарахованих 
бюджет контракт разом 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
36 20 56 70 -14 

015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні 

технології 
35 10 45 34 11 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
19 18 37 40 -3 

133 Галузеве машинобудування 30 0 30 46 -16 

208 Агроінженерія 26 3 29 12 17 

073 Менеджмент 16 12 28 36 -8 

275.03 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

27 0 27 41 -14 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

17 7 24 60 -36 

017 Фізична культура і спорт 12 10 22 18 4 

051 Економіка 11 8 19 31 -12 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 
15 4 19 15 4 

101 Екологія 16 2 18 35 -17 

123 Комп'ютерна інженерія 17 1 18 17 1 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
11 7 18 14 4 

122 Комп'ютерні науки 15 1 16 21 -5 

071 Облік і оподаткування 10 5 15 20 -5 

274 Автомобільний транспорт 11 3 14 29 -15 

151 Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології 
10 2 12 30 -18 

113 Прикладна математика 8 0 8 9 -1 

075 Маркетинг 6 1 7 8 -1 

292 Міжнародні економічні 

відносини 
3 4 7 3 4 

131 Прикладна механіка 6 0 6 34 -28 

132 Матеріалознавство 5 0 5 22 -17 

022 Дизайн 3 2 5 22 -17 

081 Право 0 5 5 6 -1 

172 Телекомунікації та радіотехніка 2 3 5 5 0 

263 Цивільна безпека 1 3 4 18 -14 

152 Метрологія та інформаційно-

вимірвальна техніка 
4 0 4 5 -1 

153 Мікро- та наносистемна техніка 4 0 4 5 -1 

242 Туризм 4 0 4 4 0 

171 Електроніка 3 0 3 9 -6 

 

З метою підбиття підсумків роботи факультетів з прийому на навчання 

розглянемо динаміку кількості зарахованих за останні три роки. 

Як видно з рис 4, найбільший приріст вступників на ФКНІТі – 96 осіб. На 

ФАБД відбулось збільшення кількості зарахованих на 20 осіб, а на ФБ відбулось 
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збільшення кількості зарахованих на 15 осіб. 

 

Найбільш істотне зменшення зарахованих вступників на ФЕТЕ – 

зменшення на 110 осіб та ТФ – зменшення на 72 особи. 

Частка факультетів в загальній кількості зарахованих на навчання в 2020 

році наведена на рис. 5. 
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Рис 4. Динаміка кількості зарахованих в розрізі факультетів 2018-2020 рр.
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Рис 5. Частка факультетів в загальній кількості 

зарахованих на навчання в 2020 році
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зарахованих на бюджет в 2020 році
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Рис. 7  Частка факультетів в загальній кількості 

зарахованих на контракт в 2020 році
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За результатами додаткового вступу в листопаді цього року зараховано на 

навчання 59 осіб. 

13 осіб зараховано на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти: 3 особи на спеціальність 014.11 Середня освіта 

(фізична культура), 2 особи на спеціальність 151 Автоматизація, та комп’ютерно-

інтегровані технології, по одній особі на спеціальності 053 Психологія, 

123 Комп’ютерна інженерія, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве 

машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 

191 Архітектура та містобудування, 205 Лісове господарство. 

2 особи зараховано на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий 

курс з нормативним терміном навчання: 1 особа на спеціальність 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, 1 особа на спеціальність 081 Право.  

5 осіб зараховано на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: 2 особи на 

спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія та по одній особі на 

спеціальності 131 Прикладна механіка, 205 Лісове господарство, 274 

Автомобільний транспорт. 

39 осіб зараховано на навчання для здобуття ступеня магістра: 10 осіб на 

спеціальність 073 Менеджмент; 6 осіб на спеціальність 191 Архітектура та 

містобудування; 4 особи на спеціальність 192 Будівництво  та цивільна 

інженерія; 3 особи на спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка та 263 Цивільна безпека; по 2 особи зараховано на спеціальності 

071 Облік та оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 101 Екологія; 181 Харчові 

технології; по одній особі зараховано на спеціальності 051 Економіка, 081 Право, 

121 Інженерія програмного забезпечення та 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології. 

Динаміка контингенту студентів Луцького НТУ у розрізі рівнів освіти, 

факультетів та форм навчання представлена в таблиці 6 . 
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Таблиця 6 

Динаміка контингенту студентів Луцького НТУ за 2018-2020  роки 

(у розрізі ступенів освіти та форм навчання) 
Ступінь  

вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Джерело 

фінансування 

навчання 

Форма 

обліку,  

осіб 

Чисельність студентів, роки 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Бакалавр 

Денна 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних  

фізичних 

фізичних 

1812 

1046 

2858 

1898 

1175 

3073 

2058 

1266 

3324 

Заочна 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних  

фізичних 

фізичних 

225 

677 

902 

236 

538 

774 

210 

581 

791 

Денна та 

заочна – 

разом 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних  

фізичних 

фізичних 

2037 

1723 

3760 

2134 

1713 

3847 

2268 

1847 

4115 

Магістр 

Денна 

Бюджет 

контракт 

разом 

фізичних  

фізичних 

фізичних 

1040 

145 

1185 

1003 

121 

1124 

831 

81 

912 

Заочна 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних  

фізичних 

фізичних 

152 

286 

438 

156 

239 

395 

92 

187 

279 

Денна та 

заочна – 

разом 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних  

фізичних 

фізичних 

1192 

431 

1623 

1159 

360 

1519 

923 

268 

1191 

Луцький 

НТУ – 

всього 

Денна 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних  

фізичних 

фізичних 

2852 

1191 

4043 

2901 

1296 

4197 

2889 

1347 

4236 

Заочна 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних  

фізичних 

фізичних 

377 

963 

1340 

392 

777 

1169 

302 

768 

1070 

Денна та 

заочна – 

разом 

бюджет 

контракт 

разом 

фізичних  

фізичних 

фізичних 

3229 

2154 

5383 

3293 

2073 

5366 

3191 

2115 

5306 

 

Таблиця 7 

Динаміка контингенту студентів Луцького НТУ  за 2018-2020 роки ( у розрізі 

факультетів та форм навчання) 
 Факультети Форма 

навчання 

Джерела 

фінансування 

Чисельність студентів 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Технологічний 

факультет 

 

Денна 

Бюджет 556 550 509 

Контракт 70 90 115 

Разом 626 641 624 

 

Заочна 

Бюджет 58 55 38 

Контракт 59 49 42 

Разом 117 104 80 

Машинобудівний 

факультет 

 

Денна 

Бюджет 592 598 691 

Контракт 134 144 107 

Разом 726 742 798 

 

Заочна 

Бюджет 80 82 93 

Контракт 150 120 111 

Разом 230 202 204 
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 Факультети Форма 

навчання 

Джерела 

фінансування 

Чисельність студентів 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

 

Факультет 

комп’ютерних наук 

та інформаційних 

технологій 

 

Денна 

Бюджет 447 485 514 

Контракт 157 187 201 

Разом 604 672 715 

 

Заочна 

Бюджет 47 38 34 

Контракт 59 39 42 

Разом 106 77 76 

Факультет 

архітектури, 

будівництва та 

дизайну 

 

Денна 

Бюджет 429 436 442 

Контракт 112 132 135 

Разом 541 568 577 

 

Заочна 

Бюджет 51 46 20 

Контракт  130 110 101 

 

Разом 
181 156 121 

 

Факультет екології, 

туризму та 

електроінженерії 

 

Денна 

Бюджет 305 356 317 

Контракт 204 224 170 

Разом 509 580 487 

 

Заочна 

Бюджет 51 80 53 

Контракт 134 104 112 

Разом 185 184 165 

 

Факультет бізнесу 

 

Денна 

Бюджет 341 296 243 

Контракт 314 319 395 

Разом 655 615 638 

 

Заочна 

Бюджет 57 52 29 

Контракт 243 223 230 

Разом 300 275 259 

 

Факультет фінансів, 

обліку, 

лінгвістики та 

права 

 

Денна 

Бюджет 182 180 173 

Контракт 200 200 224 

Разом 382 380 397 

 

Заочна 

Бюджет 33 39 35 

Контракт 188 132 130 

Разом 221 171 165 

 

 

Всього по 

університету 

 

Денна 

Бюджет 2852 2901 2889 

Контракт 1191 1296 1347 

Разом 4043 4197 4236 

 

Заочна 

Бюджет 377 392 302 

Контракт 963 777 768 

Разом 1340 1169 1070 

Всього  5383 5366 5306 
 

 

Кафедра військової підготовки Луцького НТУ випустила за час свого 

функціонування наступну кількість випускників (таблиця 8)  
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Таблиця 8 

Кількість випускників кафедри військової підготовки, які отримали звання 

офіцера запасу «Молодший лейтенант» 

Спеціальність 2018 2019 2020 

Бойове застосування механізованих 

з’єднань, військових частин і 

підрозділів  

46 11 12 

Бойове застосування механізованих 

з’єднань, військових частин і 

підрозділів наземної артилерії 

16 12 13 

Психологія 18 13 10 

Всього 80 36 35 

 

Таблиця 9 

Кількість студентів кафедри військової підготовки станом на 31.12.2020 року 

Спеціальність 1 курс 2 курс 

Бойове застосування механізованих з’єднань, 

військових частин і підрозділів  
25 17 

Бойове застосування механізованих з’єднань, 

військових частин і підрозділів наземної артилерії 
21 12 

Психологія 22 17 

Всього 68 46 

 

Виховна робота в Луцькому НТУ проводиться кураторами, деканатами,  

відділом соціокультурної та виховної роботи, бібліотекою, музеєм, відділом 

неперервного навчання. Зважаючи на сучасні виклики, які виникли перед нами у 

зв’язку з пандемією корона вірусу основні заходи організації та провадження 

виховного та культурно-патріотичного процесу у Луцькому НТУ за 2020 рік 

проходили з врахуванням даних обмежень. 

Таблиця 10 

Виховні заходи Луцького НТУ за 2020 рік.  
№ 

з/п 
Дата Характеристика заходу 

1.  08.02 Вручення дипломів магістрів 

2.  07.03 Вітання жінок зі святом 8- Березня 

3.  11.03 «Він жив і дихав Україною»: вшанування пам’яті Великого 

Кобзаря 

4.  15.03 Відзначення Дня українського добровольця 

5.  21.05 Берегти вишиванку - берегти самих себе: фото флешмоб 

6.  03.07 Презентація оновленого музею Луцького НТУ 

7.  12.10 Художні виставки робіт до дня міста. 

8.  12.09 ІТ-велопробіг. 

9.  02.10 Відзначення дня працівника освіти. 
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№ 

з/п 
Дата Характеристика заходу 

10.  22.09 Посвята у студенти  

11.  12.10 Художні виставки робіт до дня художника 

12.  23.10 Covid-19-сучасні реалії та небезпека. Зустріч із лікарем 

невідкладних станів А. Каленюком. 

13.  09.10 Зустріч до Дня захисника України із головою Спілки луцької 

міської організації спілки воїнів АТО Волині О. Кобилинським  

14.  16.10 Святкування 35-річчя Машинобудівного факультету  

15.  17.11 Відео батл першокурсників до Міжнародного дня Студента  

16.  20.11 День Революції Гідності: вшанування загиблих героїв  

17.  21.12 Новорічна казка для діток з ДЦП 

18.  29.12 Різдвяний ярмарок handmade виробів для Луцького НТУ від ТК 

ЛНТУ 

19.  24.12 Благодійна акція зі збору коштів до новорічно-різдвяних свят 

«Подаруй дитині свято» 

 

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 проведені спортивні заходи та перемоги студентів 

Луцького НТУ наведено нижче. 

1. Збірна команда Луцького НТУ з волейболу (чоловіки) приймає участь у 

Вищій студентській лізі України та чемпіонаті України ІІ ліга. 

2. Збірна команда Луцького НТУ з баскетболу приймає участь у відкритій 

аматорській лізі м.Луцька. 

3. Збірна команда ЛНТУ з футболу, постійний учасник  і неодноразовий 

призер обласних та міських змагань з футболу та футзалу. 

4. м. Арад (Румунія) чемпіонат Європи з карате, Захаренко Ярослав здобув 

золоту нагороду. 
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5. Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, що відбувався у 

місті Суми. Дмитренко Катерина (ФК-11) виборола перше місце в стрибках в 

довжину з результатом 5 метрів 91 сантиметр. Тарас Корецький (ФКз-11) став 

чемпіоном України на дистанції 5000м зі спортивної ходьби. Крім цього, юний 

спортсмен встановив особистий рекорд -20:48.52. 

6. Впродовж 18-19 грудня 2020 року у місті Бровари Київської області 

відбувся чемпіонат України з панкратіону та греплінгу серед дорослих. До 

складу збірної команди Волинської області увійшли четверо студентів 

спеціальності «фізична культура» Луцького НТУ. У своїх вагових категоріях 

спортсмени успішно завершили змагання з результатами: Солтан Велієв – 1 

місце, Мельничук Іван – 2 місце, Місюк Андрій – 3 місце, Ковальчук Дмитро – 3 

місце. 

7. Студенти Луцького НТУ спеціальності середня освіта (фізична 

культура): Іван Пасич та Андрій Місюк ст.гр.ФК-11, Дмитро Ковальчук 

ст.гр.ФК- 21, Солтан Велієв ст.гр.ФК-41 увійшли до складу збірної команди 

України зі  змішаних єдиноборств ММА на 2021 рік. 

8. У місті  Харків 30 листопада 2020 р. відбувся II фестиваль бойових 

мистецтв «MADABATTLE2». Волинську область представляли двоє 

спортсменів першокурсників Луцького НТУ, спеціальності середня 

освіта (фізична культура) – Пасич Іван, який став переможцем турніру та Місюк 

Андрій, який роздільним рішенням суддів поступився у фіналі місцевому бійцю. 

9. В Києві 25 жовтня 2020 відбувся чемпіонат України з бойового самбо. 

Від збірної команди Волинської області у змаганнях взяли участь троє 

студентів Луцького НТУ спеціальності фізична культура. Поєдинки для наших 

спортсменів закінчилися з таким результатом: 

1 місце Велієв Солтан ст.гр.ФК-41, вагова категорія 68 кг.; 

2 місце Пасич Іван ст.гр.ФК-11, вагова категорія 62 кг.; 

3 місце Місюк Андрій ст.гр.ФК-11, вагова категорія 68 кг. 

10. За сприяння Луцького НТУ 23-24 жовтня пройшов третій, уже 

традиційний щорічний футбольний турнір Universal Cup 2020 (серед хлопчиків 

2010 р.н.). За підсумками змагань переможцем стала друга команда ФК Волинь 
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(м. Луцьк), другу сходинку вибороли представники ФЦ Ковель-Волинь 

(м. Ковель), третє місце посіли господарі турніру - ФК Універсал (м. Луцьк). 

11. У місті Київ на базі Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного 2-4 

жовтня відбувся 20-й Чемпіонат України з рукопашного бою 2020 серед 

чоловіків та юніорів. Магістр-фізкультурник Луцького НТУ Дмитро Щурук, став 

бронзовим призером чемпіонату України із рукопашного бою. 

12. 26 вересня у м. Луцьку відбувся Всеукраїнський патріотичний забіг з 

легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА 

ГЕРОЇВ УКРАЇНИ!». Близько 20 студентів Луцького НТУ взяли активну участь 

у пробігу і проявили свою патріотичну позицію.  

13. З 16 по 20 вересня 2020 року в Броварах пройшли перші національні 

старти – Фінал Кубка України з панкратіону серед дорослих. Змагання 

закінчились для наших студентів фізкультурників з таким результатом: 

2 Місце Ковальчук Дмитро студенти групи ФК-21 

2 місце Велієв Султан студенти групи ФК-41 

3 місце Місюк Андрій студенти групи ФК-11 

 

14. На базі Луцького НТУ 19 вересня 2020 р. відбувся командний чемпіонат 

України з легкої атлетики серед ДЮСШ та СДЮШОР. Участь у змаганнях 

беруть юніори 2003 року народження та молодші. 
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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. 

При кафедрах Луцького НТУ діють 54 студентських наукових гуртків, де 

проводяться наукові дослідження з відповідних тематик, студенти зустрічаються 
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з провідними вченими. Робота у науковому гуртку має творчий характер і 

виховує якості дослідника, готує до розв’язання завдань, які мають практичне 

значення. 

Поділитися результатами своїх наукових досліджень студенти можуть у 

науковому виданні «Студентський науковий вісник», який має чотири випуски 

на рік за серіями: природничі та технічні, технічні, економічні та гуманітарні 

науки.  

Студенти Луцького НТУ приймають активну участь у Всеукраїнських 

олімпіадах, конкурсах наукових робіт та наукових конференціях (таблиця 12, 

рисунки 8,9). 

Щороку в І етапі проведення олімпіади беруть участь понад 800 студентів 

університету.  

У Луцькому НТУ щороку проводиться І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей в якому 

приймають участь понад 90 студентів. Луцький НТУ визначено базовим ЗВО для 

проведення ІІ туру Конкурсу з галузі наук «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка».  

Таблиця 11 

Динаміка участі студентів у Всеукраїнській студентській олімпіаді та конкурсі 

 
2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Кількість студентів учасників ІІ етапу 

олімпіади 
98 87 156 89 - 

Кількість студентів – переможців, які 

одержали нагороди за результатами ІІ 

етапу олімпіади 

16 14 16 21 - 

Кількість студентів-учасників 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт 

64 51 92 91 58 

Кількість студентів – переможців 

Всеукраїнських конкурсів студентських 

наукових робіт 

19 20 35 32 36 
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Рис. 8 Динаміка участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт 

 

 

Рис.9 Динаміка участі студентів у Всеукраїнській студентській олімпіаді 

У Луцькому НТУ активно працює Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених, яке спрямовує свої зусилля на координацію, 

виявлення та вирішення основних проблем молодих науковців та 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 
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учених; організовує та проводить щорічні наукові конференції, конкурси на 

здобуття ґрантів. Очолює наукове товариство д.ф.-м.н. доцент Пастернак 

Ярослав Михайлович. 

Члени Товариства входять до складу Регіональної ради молодих вчених при 

управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації. 

Окрім роботи в межах Регіональної ради, члени Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених беруть активну участь у 

науково-дослідній роботі. Зокрема, активно долучаються до подання проектів 

наукових розробок на конкурси для молодих вчених. Зокрема, у 2020 році подано 

проєкти на конкурс щодо фінансування НДР молодих учених. Виграно грант 

Національного фонду досліджень України (фінансування у 2020 – 180,3 тис. грн.) 

на виконання науково-дослідної роботи «Термомеханіка анізотропних та 

інтелектуальних матеріалів із нитковими та оболонковими включеннями». 

Під керівництвом голови товариства виконується науково-дослідна робота 

молодих вчених «Розробка дорожніх конструкцій і жорстких покриттів на 

автомобільних дорогах із використанням дисперсного армування». 

Також налагоджується міжнародна співпраця. Молоді вчені Луцького НТУ 

проходять закордонні стажування (в основному, дистанційні через пандемію), 

що зумовлено також і вимогами, які висуваються до здобуття вчених звань. 

Молоді вчені Луцького НТУ регулярно здійснюють обмін досвідом зі своїми 

колегами з Люблінської політехніки в межах співпраці цього університету із 

Луцьким НТУ. 

У межах Товариства проводиться науково-організаційна робота та заходи 

щодо популяризації науки поміж студентами-початківцями. Кафедрами 

Луцького НТУ регулярно проводяться конференції молодих вчених з різних 

напрямів наукових досліджень. Товариство активно долучається до проведення 

цих заходів. 

Створені під керівництвом молодих вчених студентські наукові роботи 

займають призові місця на відповідних конкурсах (мистецтво, економіка, 

фінанси, облік і аудит, екологія, прикладне матеріалознавство та ін.). 



38 

Молоді науковці Луцького НТУ регулярно здобувають стипендії КМУ та 

Верховної Ради України для молодих вчених докторів наук (таблиця 12). 

Таблиця 12 

Кількість молодих учених - стипендіатів 

Стипендії для молодих учених 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Стипендіати Верховної ради 

України найталановитішим 

молодим ученим 

1  1 1 1 1 

Стипендіати Кабінету Міністрів 

України для молодих учених 
4 7 4 5 4 5 

 

У 2020 році п’ятеро молодих науковців були стипендіатами Кабінету 

Міністрів України, понад 130 молодих науковців взяли участь у наукових 

заходах (конференціях, семінарах), опублікували більше 100 наукових статей, 

понад 10 монографій. Один молодий учений отримав іменну стипендію 

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. 

В межах робочого часу науково-педагогічних працівників у 2020 році на 

кафедрах Луцького НТУ виконується 72 індивідуальних та комплексних 

науково-дослідних роботи, 68 з яких зареєстровано в УкрІНТЕІ.  

Ефективність та результативність наукової роботи у світі визначається 

кількістю наукових публікацій у рейтингових видання та їх цитованістю. 

Спостерігається позитивна динаміка апробації наукових досліджень 

професорсько-викладацького складу Луцького НТУ, зокрема щороку публікується 

більше 800 наукових статей та близько 20 монографій (таблиця 13). 

Таблиця 13 

Публікації в наукових виданнях 

Видання 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Монографій 32 41 32 34 33 17 

Кількість публікацій у наукових 

виданнях 
1227 992 925 880 624 

близько 

600 

з них у зарубіжних 101 94 56 62 56 
близько 

50 

Публікації у виданнях, які 

входять у наукометричну базу 

Scopus, 
Web of science, 

для соціо-гуманітарних 

Copernicus 

112 

(з них у 
Scopus – 

42) 

103 

(з них у 
Scopus – 

30) 

181 

(з них у 
Scopus – 

35) 

101 

(з них у 
Scopus– 

23) 

135 

(з них у 
Scopus– 

59, Web 

of 
science - 

32) 

141  

(з них у 
Scopus– 

94, 

Web of 
science - 

47) 
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У 2020 році опубліковано понад 17 монографій, видано 6 збірників наукових 

статей, 3 наукових журнали, що внесені до переліку наукових фахових видань 

України (категорія Б) та науковий збірник «Студентський науковий вісник». 

У 2020 році було заплановано 73 науково-технічні заходи, з яких 17 

міжнародних, 20 всеукраїнських та 36 заходів регіонального значення. Зокрема, 

було проведено 1 міжнародну наукову конференцію з проблем вищої освіти і 

науки, 5 міжнародних наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих 

учених та 2 всеукраїнські конференції здобувачів вищої освіти та молодих 

учених. Через зумовлені пандемією карантинні обмеження, не вдалося провести 

усі заплановані заходи. 

Луцький НТУ має безкоштовний доступ до наукометричної бази даних 

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

У 2020 році Луцький НТУ за рейтингом Scopus: 

- індекс Гірша – 12; 

- 94 публікації у 2020 році (516 публікацій загалом); 

- 254 цитування у 2020 році (918 цитувань загалом). 

У 2020 році Луцький НТУ за рейтингом Web of Science: 

- індекс Гірша – 12; 

- 47 публікацій у 2020 році (295 публікацій загалом); 

- 19 цитувань у 2020 році (564 цитувань загалом). 

Протягом першого півріччя 2020 року було створено Студентський бізнес-

інкубатор (СБІ). Для повноцінного функціонування СБІ було: 

- розроблено та введено в дію Положення про функціонування СБІ; 

- організовано та проведено конкурс серед студентів Луцького НТУ з метою 

відбору учасників програми бізнес-інкубації; 

- розроблено навчальний курс для учасників бізнес-інкубації. 

Відділом навчально-наукової та проектної роботи виконується супровід 

діючого проекту «Співпраця університетів для підтримки розвитку безпеки і 

кризового управління Люблінського і Луцького транскордонних регіонів» в 

рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 

2014-2020 (термін завершення проекту 11 червня 2021 року). 
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У Луцькому НТУ діє аспірантура та докторантура. 

На сьогоднішній день в аспірантурі та докторантурі навчається 63 

аспіранти, 2 докторанти за 9 спеціальностями нового реєстру. 

Прийом до аспірантури у 2020 році склав 25 осіб (15 за денною державною 

формою навчання, 6 – денна контрактна форма, 4 – вечірня контрактна форма 

навчання). 

У 2020 році було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії, зі спеціальностей 05.02.01 Матеріалознавство та 

спеціальності 051 Економіка, яка була захищена в межах експерименту та одна 

на здобуття наукового ступеня доктора наук. 

У 2019 році здійснено прийом до аспірантури у кількості 17 осіб (13 за 

денною формою навчання, 4 – вечірньою). 

У 2019 році було захищено 4 дисертації, з них 2 на здобуття наукового 

ступеня доктора наук. 

В 2019 році було відкрито нову спеціальність в аспірантурі 113 Прикладна 

математика, а також на даний час ведеться робота щодо відкриття нової 

спеціальності для підготовки доктора філософії (PhD) 274 Автомобільний 

транспорт. 

Таблиця 14 

Перелік ліцензованих спеціальностей в аспірантурі 

№ 

з/п 

Шифр 

спеціальності 

Назва спеціальності 

1 131 Прикладна механіка 

2 132 Матеріалознавство 

3 133 Галузеве машинобудування 

4 113 Прикладна математика 

5 051 Економіка 

6 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

7 073 Менеджмент 

8 075 Маркетинг 

9 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

Також у Луцькому НТУ діє 4 наукові школи: 

1. «Інноваційні агропереробні технології та техніка». Керівник – Дідух В.Ф., 

д.т.н., професор. 
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2. «Технологічне керування параметрами якості та експлуатаційними 

властивостями деталей типу тіл обертання на операціях механічного 

оброблення». Керівник – Марчук В.І., д.т.н., професор. 

3. «Механіка деформівного твердого тіла». Керівник – Шваб’юк Василь 

Іванович, доктор технічних наук, професор. 

4. «Ресурсо- та енергозберігаючі технології у металообробці, порошковій 

металургії та матеріалознавстві». Керівник – Рудь В.Д., д.т.н., професор. 

Потреба в інноваціях сьогодні актуалізується більше, ніж будь-коли раніше. 

Тому, українська наука проходить процес трансформації згідно із сучасними 

викликами та повноцінної інтеграції до Європейського дослідницького 

простору. 

Відповідно до Статуту Луцького НТУ (п.8.3.3) основним завданням 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університету є 

формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити 

розробку та впровадження інноваційних наукових розробок. З цією метою у 

Луцькому НТУ створено бізнес-інноваційний центр (БІ центр). 

Основними завданнями БІ центру є: 

 координація, підтримка інноваційної та інтелектуальної діяльності, 

трансферу технологій у Луцькому НТУ; 

 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; 
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 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. 

Бізнес-інноваційний центр (далі – БІ центр) у 2020 р. здійснював свою 

діяльність за планом роботи та відповідно до вказівок і завдань проректора з 

наукової роботи, науково-технічної ради, вченої ради, ректора Луцького НТУ та 

МОНУ, забезпечуючи створення організаційних умов розвитку науково-

технічного потенціалу, реалізацію державної політики набуття, охорони і 

захисту об’єктів права інтелектуальної власності, у сфері підтримки створення 

сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих 

технологій за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності. 

Для МОНУ підготовлено звіт про інноваційну діяльність Луцького НТУ 

щодо реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності галузевого рівня за відповідними формами. До обсягів фінансування 

інноваційної діяльності враховувалися витрати спеціального фонду державного 

бюджету (касові видатки за 2019 р. - 1727,185тис. грн.) на фінансування НДДКР, 

які виконувалися Луцьким НТУ за кошти замовників і, за визначенням 

Державної служби статистики, вважаються витратами на інноваційну діяльність 

замовників НДДКР. 

Проводився супровід патентних досліджень, готувалися документи в 

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» 

(Укрпатент) для отримання охоронних документів: проведено оформлення 

патентного захисту об’єктів інтелектуальної власності, сформовано і 

систематизовано поповнення переліку поданих заявок на винаходи та корисні 

моделі та отриманих патентів на винаходи та корисні моделі.  

У 2020 році оформлено та подано до Державного департаменту 

інтелектуальної власності України 20 заявок для отримання патентів на винаходи 

та корисні моделі та отримано 16 охоронних документів, з них 1 на винахід.  
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Таблиця 15 

Перелік отриманих патентів у 2020р. 

№ 

п/п 
Назва патенту Винахідники № патенту № заявки 

1.  Затискний патрон  Кузнецов Ю.М., 

Придальний В.І. 
120959 a201710053 

2.  Сепаратор гравітаційно-

каскадного типу 
Дударєв І.М. 139435 u201905329 

3.  Каскадний сепаратор Дударєв І.М. 139608 u201907040 

4.  Спіральний дозатор Дударєв І.М. 141454 u201909841 

5.  Об’ємний дозатор для 

сипких матеріалів 
Дударєв І.М. 140926 u201909833 

6.  Формувач сумішей сипких 

матеріалів 
Дударєв І.М. 141534 u201910655 

7.  Епоксикомпозитне покриття Савчук П.П.,  

Кашицький В.П.,  

Садова О.Л.,  

Малець В.М.,  

Матрунчик Д.М.,  

Мороз І.А. 

141805 u201910645 

8.  Пружинний віброізолятор Головачук І.П. 144272 u201911535 

9.  Машина для садіння 

картоплі з одночасним 

внесенням органічних і 

мінеральних добрив 

Дідух В.Ф., Тарасюк Д.В., 

Ляшук В.М.,  

Тарасюк В.В., Фомич М.І. 

143095 u202000624 

10.  Льонобралка для збирання 

льону олійного 

Дідух В.Ф., Буснюк В.В., 

Забродоцька Л.Ю. 
143449 u202001690 

11.  Водогрійний котел Скалига М. М.,  

Рудинець М. В. 
145217 u202004103 

12.  Установка для знищення 

літаючих шкідливих комах 

Григор’єва Н.С., 

Шабайкович В.А., 

Гуменюк Л.О., 

Гуменюк П.О. 

145017 u202003940 

13.  Причіпний технологічний 

модуль 

Попко В.І., Цизь І.Є., 

Дідух В.Ф. 
145218 u202004104 

 

У МОНУ подана заявка щодо участі Луцького НТУ у конкурсі інноваційних 

проєктів Всеукраїнського форуму «Innovation Fest» (раніше – «Всеукраїнський 

фестиваль інновацій»). Зареєстровано проєкт «Неохолоджуваний чутливий 

елемент для фотоприймача ІЧ-випромінювання на основі монокристалічного 

кремнію». Автори: к.ф.-м.н. доценти Луньов С.В., Хвищун М.В., Коваль Ю.В. (у 

зв’язку з пандемією конкурс перенесений на травень 2021року). 

В УкрІНТЕІ зареєстровано 2 технології за результатами виконання науково-

дослідний робіт Луцького НТУ за рахунок загального фонду державного 

бюджету: 
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  Технологія одержання неохолоджуваного чутливого елемента для 

фотоприймача ІЧ-випромінювання на основі монокристалів кремнію. 

0620U000066, Луцький національний технічний університет. Автор Савчук 

Петро Петрович, 2019р. 

С.В. Луньов, М.В. Хвищун, В.Т. Маслюк. Спосіб одержання чутливого 

елемента для тридіапазонного фотоприймача інфрачервоного випромінювання // 

Патент України на корисну модель № 137899U; номер заявки u 2019 04223 заявл. 

19.04.19; опубл. 11.11.19, Бюл. № 21 про видачу патенту.  

 Універсальна ресурсозберігаюча технологія збирання льону. 0620U000069, 

Луцький національний технічний університет, Автор Дударєв Ігор 

Миколайович, 2019р. 

Патент Україна №112461 «Спосіб збирання льону олійного», власник: 

Луцький національний технічний університет, Опубл. 26.12.2016; Бюл. № 24, діє 

на території України.  

Сформовано перелік запитів на технології, які потребують підприємства  

відповідно до секцій прикладних досліджень і розробок за матеріалами 

інформації та звітів МОНУ з метою спрямування науковців та винахідників до 

новаторства за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності. 

Розроблено та подано проєкт створення регіонального бізнес – центру на 

базі Луцького НТУ до плану заходів з реалізації у 2021-2023 рр. Стратегії 

розвитку Волинської області на період до 2027 року. 

Для МОНУ підготовлено інформацію щодо технологічних рішень – 

наявного потенціалу результатів науково-технічної діяльності та технологій за 

останні 10 років. 

Розроблено проєкт Стратегії розвитку інноваційної діяльності Луцького 

НТУ до 2025 року, ціллю якої є створення конкурентоспроможних переваг 

Луцького НТУ, стабільне отримання позитивних показників інноваційної 

діяльності. 

Прийнято онлайн участь: 
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- в зустрічі спеціалістів з питань трансферу технологій, яку організувало 

МОНУ для ознайомлення з досвідом здійснення трансферу технологій в Україні 

та в США (лютий 2020р.); 

- у вебінарах Українського інституту науково-технічної експертизи та 

інформації у рамках виконання проєкту «Розвиток міжрегіональної мережі 

трансферу технологій» з метою підвищення рівня компетенцій у сфері 

комерціалізації перспективних розробок та проєктів (вересень – жовтень 2020р.); 

- у форумі МОНУ та ЄК «День досліджень та інновацій в Україні» для 

ознайомлення з перспективами використання міжнародних та національних 

інструментів підтримки розвитку наукових досліджень та інновацій(грудень 

2020р.). 

Для переходу до інноваційного зростання Луцького НТУ необхідно 

створити сприятливі умови для створення та функціонування власної екосистеми 

інноваційної діяльності та для залучення вітчизняних та іноземних інвесторів.  

У 2020 році на фінансування наукової діяльності НДЧ Луцького НТУ було 

виділено 1699029 грн., з них з загального фонду державного бюджету – 799029 

грн, та зі спец. фонду 900000 грн. Станом на 01.12.2020 року надійшло: 

- по бюджету 729052 грн. (факт згідно плану); 

- по спец.фонду 655336,54 грн. (72,8% до річного плану). 

Від будівельної лабораторії надійшло 211482,5 грн., від екологічної 

лабораторії надійшло 288510,64 грн. та від науково – технічної діяльності кафедр 

надійшло 155343,4 грн. 

У 2020 році, станом на 1.12.2020 р. кафедрами укладено 10 договорів на 

суму 476,843 тис. грн., з яких вже поступило 155,343тис.грн. В розробці (на стадії 

підписання договору) знаходиться ще 3 договори на суму  32 тис. грн. 

У поточному році в Луцькому НТУ виконувалось 2 проекти, що 

фінансувались з загального фонду державного бюджету (один «дорослий» та 1 

«молодіжний»), у яких взяло участь 17 науковців та техніків. З них докторів наук 

– 2, кандидатів – 10. Подано на конкурс серед молодих вчених – 1 проект, на 

дорослий конкурс – 3. 
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Крім того, у 2020 році розпочав своє виконання грантовий проект з Фондом 

національних досліджень України, загальною вартістю 716921 грн. З них у 2020 

році надійшло 180,318 тис. грн. Керівник проекту – док.фіз.-мат. наук, професор 

Пастернак Я.М. 

В поточному році підготовлено та подано на атестацію до МОНУ 

атестаційні матеріали на два основні наукові напрямки Луцького НТУ (технічні 

та суспільні науки, об’єм атестаційних матеріалів склав 118 сторінок). 

Проводиться постійна методична допомога кафедрам, що заключають угоди 

на виконання науково – технічних робіт в плані пошуку нових замовників та 

укладання угод. Також проводиться моніторинг можливих нових клієнтів. 

В поточному році взято участь у відкритому тендері на платформі 

«Прозоро» і виграно конкурс з Луцькою міською радою на 270 тис. грн. Керівник 

проекту – проф. кафедри будівництва та цивільної інженерії Андрійчук О.В. 
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4. 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 13 міжнародних проектах програм: Erasmus+, програма 

територіального співробітництва країн східного партнерства «Польща – 

Білорусь – Україна», Агентство США з міжнародного розвитку USAID,  

Програма «Підтримка реформи децентралізації в Україні U-LEAD з Європою», 

Німецька служба академічного обміну DAAD, Співпраця в Балтійському регіоні, 

Український культурний фонд (табл. 16). 

Таблиця 16  

Інформація про міжнародні проекти, які реалізуються в Луцькому НТУ 

протягом 2020 року 

№ Проект Програма 
Термін 

виконання 
Грантодавець Виконавець 

1 HEIn 4 
(Посилення ролі ЗВО в 

промисловій 

трансформації в 
контексті парадигми 

Industry 4.0 в Грузії та 

Україні) 

 

Erasmus + 
KA2 

15.01.2021 – 
14.01.2023 

Інструмент 
європейського 

сусідства та 

партнерства 

Проектна 
команда 

Луцького НТУ, 

Координатор 
Мельничук М.Д. 

2 OPTIMA 

Відкриті практики, 

прозорість 
та доброчесність для 

сучасної вищої школи 

 

Erasmus + 

KA2 

15.01.2021- 

14.01.2024  

Інструмент 

європейського 

сусідства та 
партнерства 

Проектна 

команда 

Луцького НТУ, 
Координатор 

Герасимчук Г.А. 

3 UTTERLY 
 (Центри сертифікації 

викладачів: інноваційні 

підходи до досконалості 
викладання) 

Erasmus + 
KA2 

15.01.2021-
14.01.2023 

Інструмент 
європейського 

сусідства та 

партнерства 

Проектна 
команда 

Луцького НТУ, 

Координатор - 
Вавдіюк Н.С. 

4 «Покращення безпеки 

транскордонної 

дорожньої 
інфраструктури Хелма і 

Луцька»  

PL-BY-UA 

Транскордон

не 
співробітниц

тво ПБУ 

2014-2020 

01.10.2020– 

30.11.2020. 

Виконавчий 

комітет 

Луцька міська 
рада 

Викладачі 

кафедри 

будівництва та 
цивільної 

інженерії 

Луцького НТУ 

https://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead
https://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead
https://projects.lnu.edu.ua/utterly/
https://projects.lnu.edu.ua/utterly/
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/pl-ua-2007-2013
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№ Проект Програма 
Термін 

виконання 
Грантодавець Виконавець 

5 «Співпраця 
університетів для 

підтримки розвитку 

безпеки і кризового 
управління 

Люблінського і 

Луцького 

транскордонних 
регіонів» 

PL-BY-UA 
Транскордон

не 

співробітниц
тво ПБУ  

2014-2020 

12.09.2018 - 
11.06.2021 

Люблінський 
католицький 

університет Яна 

Павла ІІ 

Проектна 
команда 

Луцького НТУ, 

Координатор 
Ковальчук О.С. 

6 Віртуальний музей 

німців Волині 

Збереження 

культурної 
спадщини 

України 

08.06. 2020 - 

8.12.2020 

Український 

культурний 
фонд 

Товариство 

німців Волині 
Науковий 

керівник    

Костюк М.П. 

7 Пересувна виставка  
«Історія німецького 

етносу в Україні»   

Ландсман 
Шафт 

федеральної 

землі Пн. 
Рейн-

Вестфалія 

(ФРН) 

01.06.2020- 
01.03.2021 

Ландсман Шафт 
федеральної 

землі Пн. Рейн-

Вестфалія (ФРН) 

Міжнародна 
робоча група 

Науковий 

керівник  
Костюк М.П. 

8 «Розробка курсу на 
зміцнення місцевого 

самоврядування в 

Україні»  

USAID 
(ПУЛЬС) 

01.07.2016-
31.03.2021 

Агентство США 
з міжнародного 

розвитку 

Проектна 
команда ЛНТУ, 

Координатор 

Малиновський 

В.Я. 

9 Academic IQ (Ініціатива 

академічної 

доброчесності та якості 
освіти) 

У рамках 

співпраці з 

Американ-
ськими 

Радами 

01.09.2020-

30.07.2022  

Американські 

Ради з 

міжнародної 
освіти 

Проектна 

команда ЛНТУ, 

Координатор 
Кузьмак О.М. 

10 Академія лідерства з 

інтернаціоналізації 
«Internationalization 

Leadership Academy»  

Education 

USA 

15.01.2020–

01.03.2021 

Американські 

Ради з 
міжнародної 

освіти 

Проектна 

команда ЛНТУ, 
Координатор  

Ковальчук О.С. 

11 Зміцнення співпраці 
мереж закладів з 

професійного розвитку 

для публічних 

службовців 

U-LEAD з 
Європою 

08.05.2019-
17.01.2020 

Регіональний 
фонд Східного 

партнерства 

Проектна 
команда ЛНТУ, 

Координатор- 

Вавдіюк Н.С. 

12 INTERTOOL 
(Модернізація 

інструментів інтерна-

ціоналізації, практики та 
компетентності 

персоналу для 

підтримки навчання 
орієнтованого на 

студентів в універси-

тетах Східного 
партнерства) 

Співпраця в 

Балтійсь-

кому регіоні 

01.02.2019-

30.01.2020 

Шведський 

інститут 

Луцький 

національний 

технічний 

університет 
Координатор- 

Мельничук 

М.Д.  

13 Стратегії інтернаціоналізації 

вищої освіти у Німеччині в 

рамках українсько-
німецького проєкту 

DAAD 2019-2021 Федеральним 

міністерством 

освіти і науки 
Німеччини. 

Проектна 

команда ЛНТУ, 

Координатор  
Ковальчук О.С. 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/pl-ua-2007-2013
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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+ КА1 Навчальна кредитна 

мобільність для студентів та викладачів:. 

1. Університет Вітовта Великого, м. Каунас, Литва / VYTAUTO DIDZIOJO 

UNIVERSITETAS 

2. Політехнічний інститут Порто, Португалія / INSTITUTO POLITECNICO 

DO PORTO 

3. Політехнічний інститут м. Браганса, Португалія/INSTITUTO 

POLITECNICO DE BRAGANCA 

4. Абертейському університеті, м. Данді, Великобританія / THE 

UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ABERTAY DUNDEE 

Мобільності в рамках цих проектів не були повністю реалізовані через 

пандемію COVID19 та введення карантинних заходів. 

Детальна інформація про усі міжнародні проекти Луцького НТУ 

розміщена на сторінці відділу міжнародних зв’язків 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/projects 

Протягом 2020 року Луцьким НТУ було підписано 6 угод про співпрацю в 

сфері освіти і культури. 

Таблиця 17 

Угоди про співпрацю в сфері освіти і культури 
 

№ Назва угоди Дата набуття 

чинності 

Термін дії 

угоди 

1 Угода про співпрацю з Американським університетом в 
Сицилії м. Сіракузи 

20.01.2020 2 роки 

2.  Меморандум про взаєморозуміння з Гуманітарно -

Економічною Академією в Лодзі 

21.02.2020 5 років 

3.  Договір про партнерство і співробітництво Польська 
фундація «Інститут Міжнародного Академічного та 

Наукового Співробітництва» 

25.02.2020 до моменту 
розірвання 

4 Угода про співробітництво з Університетом Трансмонтани і 

Верхнього Дору, Португалія 

20.03.2020 5 років 

5. Протокол про приєднання до UaReNet (всеукраїнська мережа 

з визнання іноземних документфів про освіту) 

09.04.2020 до припинення 

дії меморандуму 

6. Міжнародний договір з Міжнародною школою управління 

готельного господарства та гастрономії Голден Хілл, Іспанія 

19.08.2020 5 років 

 

https://www.hupso.com/share/
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Та 2 міжінституційні угоди у рамках програми Еразмус+ КА1: 

1. Ясський технічний університет імені Георге Асакі, м. Ясси, Румунія 

2. Американський університет в Сицилії м. Сіракузи, Італія. 

 

Академічна мобільність студентів   

Відділ міжнародних зв’язків координує міжнародну академічну мобільність 

в Луцькому НТУ. Діяльність 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 з 

отриманням стипендій 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. 

Студенти Луцького НТУ мають можливість пройти практику в Асоціації зі 

співробітництва в галузі сільського господарства, екології та розвитку села у 

Східній Європі APOLLO (Берлін, ФРН) та в бюро міжнародної освіти 

Люблінської політехніки. З 2021 року планується проходження практики в 

Міжнародній школі управління готельного господарства та гастрономії Голден Хілл, 

Іспанія. За програмами кредитної мобільності студенти мають можливість 

навчатися в університеті «Люблінська політехніка» та «Лодзька Політехніка», 

Люблінському католицькому університеті Іоанна Павла ІІ (Республіка Польща), 

в Університеті Томаша Баті, м. Злін, (Чехія), в Політехнічному інституті 

м. Браганса, (Португалія). Також можуть навчатися за програмами ступеневої 

мобільності та отримати диплом закордонного ЗВО за програмою подвійного 

диплому в Люблінському католицькому університеті Іоанна Павла ІІ, в 

Політехнічному інституті м. Браганса, в університеті «Люблінська політехніка». 
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Таблиця 18  

Програми подвійних дипломів 

Назва програми Освітній рівень  Спеціальність 
Мови 

викладання  
Назва ЗВО - партнера 

Транспорт магістр 
Автомобільний 

транспорт 
польська 

Люблінська 

Політехніка 

Інформатика магістр 
Смарт-технології в 

електротехніці 
польська 

Люблінська 

Політехніка 

Електротехніка магістр Електроенергетика польська 
Люблінська 

Політехніка 

Механіка та 

машинобудування 
магістр Транспортні технології польська 

Люблінська 

Політехніка 

Менеджмент магістр Менеджмент польська 
Люблінська 

Політехніка 

Менеджмент магістр Менеджмент англійська 
Політехнічний 

інститут м. Браганса 

Прикладна механіка магістр Прикладна механіка польська 
Люблінська 

Політехніка 

Комп’ютерні науки магістр Комп’ютерні науки польська 
Люблінська 

Політехніка 

Екологія магістр Екологія польська 
Люблінська 

Політехніка 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

магістр 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

польська 
Люблінська 

Політехніка 

Промислове і цивільне 

будівництво 
магістр 

Промислове і цивільне 

будівництво 
польська 

Люблінська 

Політехніка 

Міжнародні економічні 

відносини 
магістр 

Міжнародні економічні 

відносини 
англійська 

Політехнічний 

інститут м. Браганса 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

магістр 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

англійська 
Політехнічний 

інститут м. Браганса 

Логістика магістр 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

англійська 
Політехнічний 

інститут м. Браганса 

Маркетинг магістр Маркетинг англійська 
Політехнічний 

інститут м. Браганса 

Економіка магістр Економіка англійська 
Політехнічний 

інститут м. Браганса 

Облік і оподаткування магістр Облік і оподаткування англійська 
Політехнічний 

інститут м. Браганса 

Прикладна механіка магістр Прикладна механіка англійська 
Політехнічний 

інститут м. Браганса 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

магістр 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

англійська 
Політехнічний 

інститут м. Браганса 

Будівництво та 

цивільна інженерія 
магістр 

Будівництво та 

цивільна інженерія 
англійська 

Політехнічний 

інститут м. Браганса 

Екологія магістр Екологія англійська 
Політехнічний 

інститут м. Браганса 

Комп’ютерні науки магістр Комп’ютерні науки англійська 
Політехнічний 

інститут м. Браганса 

Матеріалознавство бакалавр матеріалознавство польська 

Люблінський 
католицький 

університет Іоанна 

Павла ІІ 
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Вся інформація про студентські програми розміщена на сторінці відділу 

міжнародних зв’язків http://lutsk-ntu.com.ua/uk/programi-dlya-studentiv 

Науково-педагогічні працівники та адміністрація протягом року проходили 

наукове стажування, підвищення кваліфікації, стажування з метою викладання, 

мовне стажування, брали участь у спільних проектах, наукових конференціях та 

проходили навчальні онлайн курси у відомих ЗВО Європи. 

У зв’язку із введенням обмежувальних заходів для запобігання поширенню 

захворювання на коронавірус COVID-19 та згідно наказу ректора Луцького НТУ 

від 12 березня 2020 року було заборонено направляти за кордон здобувачів вищої 

освіти та співробітників Луцького НТУ до країн з високим ступенем ризику 

зараження. Тому міжнародна академічна мобільність протягом 2020 року 

реалізувалася в більшості випадків дистанційно. 

У таблиці 19 наведено статистичну інформацію про кількість студентів та 

викладачів, які стали учасниками програм міжнародної академічної мобільності. 

Таблиця 19  

Академічна мобільність учасників освітнього процесу на факультетах 

Луцького НТУ (очна і дистанційна участь) 

Країна-

партнер 
Установа - партнер 

Вид мобільності та 

кількість осіб 
Термін 

Практичні 

результати 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ, ТУРИЗМУ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ 

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

Республіка 

Польща 

Університет суспільно-

природничих наук імені 

Вінцента Поля, Люблін 

Стажування (2С) 01.02.2020 р.-

20.06.2020 р. 

Сертифікат  

Університет економіки в 
Бидгощі 

Мовне стажування (3М) 
19.11.2019-
19.01.2020 

Сертифікат 

Грузія Новий заклад вищої освіти, 

Тбілісі, 

Участь в науковій 

конференції (2НК) 

21.02.2020. Сертифікат 

Італія ІІ міжнародна наукова група 
Участь в науковій 

конференції (2НК) 
26-30.10.2020 Сертифікат  

ФРН McDonald's Практика студентів 

(1ПС) 

09.02-01.03.2020 Звіт про 

практику 

Кафедра екології та агрономії 

Нідерланди Міністерство закордонних 

справ Нідерландів 

Участь у спільному 

проєкті (1П) 

01.06.2019-

30.01.2020 

Стаття 

Асоціація EAGA Участь у науковій 

конференції (2НК) 

13-18.11.2020 Сертифікат 

Республіка 

Польща 

Університет «Марії Кюрі-

Склодовської» 

Стажування (2С) 16.11.2020- 

16.01.2021р 

Сертифікат  

Куявський університет, м. 

Влоцлавек 

Стажування (1С) 3.08.2020-

11.09.2020 

Сертифікат 

Програма Транскордонного 

Співробітництва Польща-

Білорусь-Україна 2014-2020. 

Участь у спільному 

проєкті Пори року - 

транскордонні 

2020 -  по лютий 

2021 

триває 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/programi-dlya-studentiv
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Країна-

партнер 
Установа - партнер 

Вид мобільності та 

кількість осіб 
Термін 

Практичні 

результати 

туристичні маршрути 

(1П) 

Політехніка Вроцлавська Мовне стажування 1М 01.10.2018- 

07.07.2020  

Диплом 

Греція Видавництво ISGT Афіни ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інноваційний розвиток 

науки та освіти», (2НК) 

24-26.05.2020 Сертифікат 

Кафедра цивільної безпеки 

Хорватія, 

Словаччина 

Асоціація з просування 

інноваційних технологій - 

Університет м. Загреб, 

Технічний університет м. 
Кошице 

Участь у науковій 

конференції (1НК) 

27-28.10.2020 Сертифікат 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра прикладної механіки 

Республіка 

Польща 

Науково-дослідний інститут 

Люблінського науково-

технологічного парку та 

Вища Школа Економіки і 

Інновацій 

Стажування (5С) 20.10.2019 – 

20.01.2020 

Сертифікат 

Кафедра матеріалознавства 

Республіка 

Польща 

 «Католицький університет» Ступенева мобільність 

(3 СМ) 

10.01.19 – 

28.02.2020 

Диплом 

Гуманітарно-природничий 

університет ім. Яна Длугоша 

в Ченстохові 

Стажування з метою 

викладання (1С)  

Cтажування (1С) 

23.03.– 

05.04.2020 

 

14.10-

10.11.2020 

60 год, 

публікації 

Сертифікат 

ФРН Університет прикладних наук 

«Вюрцбург-Швайнфурт» 

Cтажування (1С) 25.12.2019-

25.02.2020 

Сертифікат 

Кафедра автоматизації та комп’ютерно - інтегрованих технологій 

Португалія Політехнічний інститут 
Браганса 

Кредитна мобільність 
(1 КМ) 

20.09.2019 – 
28.02.2020 

Академічна 
довідка 

Кафедра приладобудування 

Республіка 

Польща 

Університет «Лодзька 

Політехніка» 

Кредитна мобільність 

(2 КМ) 

25.09.19 – 

26.02.2020 

Академічна 

довідка 

Кафедра електроніки та телекомунікацій 

Республіка 

Польща 

Університет «Люблінська 

Політехніка» 

Кредитна мобільність 

(1 КМ) 

10.01.19 – 

28.02.2020 

Академічна 

довідка 

ФРН PR агентство з консалтингу та 

працевлаштування 

Мовне стажування 

(1 М) 

20.12.19 – 

28.02.2020 

Сертифікат 

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ 

Кафедра архітектури та містобудування 

Республіка 

Польща 

Університет «Люблінська 

Політехніка» 

Кредитна мобільність (1 

КМ) 

4.02.– 

10.07.2020 

Академічна 

довідка 

Інститут досліджень та 

розвитку Люблінського парку 

науково-технічного 

Підвищення кваліфікації 

(3С)  

10 – 17.08.2020 

31.08. – 

07.09.2020 

Сертифікат 

Кафедра прикладної математики та механіки 

Республіка 

Польща 

Гуманітарний університет у 

Варшаві Collegium Civitas 

Стажування (1С) 09.11.2020–

18.12.2020 

Сертифікат  

Греція ІІІ міжнародна конференція з 

теоретичної, прикладної та 

експериментальної механіки. 

ICTAEM 2020. 

Участь в науковій 

конференції 

(1 НК)  

19.05.2020 Публікації у 

Scopus 

Кафедра дизайну 

Республіка 
Польща 

Університет «Лодзька 
політехніка» 

Стажування (3 С) 03.02.2020 – 
07.02.2020 

Сертифікат 

Кафедра будівництва та цивільної інженерії 
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Країна-

партнер 
Установа - партнер 

Вид мобільності та 

кількість осіб 
Термін 

Практичні 

результати 

Норвегія V Міжнародна науково-

практична конференція в 

Осло 

Участь в науковій 

конференції (2 НК) 

19-23.10.2020 Публікація 

Республіка 

Польща 

Інститут досліджень і 

розробок, Люблінський 

науково-технологічний парк 

Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації (4 С) 

20-27.07. 2020 Сертифікат 

Інститут досліджень і 

розробок, Люблінський 

науково-технологічний парк 

Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації (1 С) 

10-17.08.2020 Сертифікат 

Інститут досліджень і 

розробок, Люблінський 

науково-технологічний парк, 
Люблін 

Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації (8 С) 

9-16.11.2020 Сертифікат 

Інститут досліджень і 

розробок, Люблінський 

науково-технологічний парк, 

Люблін 

Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації (1 С) 

31.08 – 07.09 

2020 

Сертифікат 

Швеція Лундський університет Greening the Economy: 

Sustainable Cities 

факультативний онлайн 

курс, платформа 

Coursera (1НК) 

12.03.2020 - 

01.05.2020 

сертифікат 

XTQJBCHM

AKQG, 

01.05.2020.  

Лундський університет Greening the Economy: 

Sustainable Cities 

факультативний онлайн 

курс, платформа 
Coursera (1НК) 

12.03.2020 - 

01.05.2020 

сертифікат 

XTQJBCHM

AKQG, 

01.05.2020.  

Лундський університет Sharing Cities: 

Governance and Urban 

Sustainability 

факультативний онлайн 

курс.  

10.09.2020 - 

10.11.2020 

Сертифікат 

K5TZLPJFJH

YU, 

10.11.2020.  

Україна-

ФРН 

Волинський національний 

університет імені Лесі 

Українки, Університет 

прикладних наук «Вюрцбург-

Швайнфурт (Німеччина)» 

Міжнародне 

стажування, паралельно 

Україна -Німеччина (1 

С) 

26.12.2019 по 

25.02.2020 р. 

(наказ №637-

05-35 від 

19.12.2019р.. 

свідоцтво 

№321/19 

сертифікат 

№321/19 

Республіка 

Польща 

Люблінська політехніка Навчання за програмою 

подвійного диплому (1 

СМ) 

01.10.2019-

30.09.2020 

диплом 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ, ЛІНГВІСТИКИ ТА ПРАВА 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

Швеція 

IX Міжнародна науково-
практична конференція 

«СУЧАСНА НАУКА: 

ПРОБЛЕМИ І ІННОВАЦІЇ» 

участь в науковій 

конференції (1 НК) 

15.11.2020-

17.11.2020 
Сертифікат 

Великобрит

анія, 

(Ліверпуль) 

Дистанційна VIII Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Наукові 

досягнення сучасного 

суспільства» 

участь в науковій 

конференції (1 НК) 
1-3. 04. 2020р. Сертифікат 

Іспанія 

(Барселона) 

Дистанційна ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Євразійський 

науковий конгрес» 

участь в науковій 

конференції (1 НК) 

25-26.02. 2020 

р  
Сертифікат 

Канада 

(Ванкувер) 

Дистанційна XIII Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Динаміка 
розвитку світової науки» 

участь в науковій 

конференції (1 НК) 

02-04.09.2020 

р.  
Сертифікат 

Росія 

(Москва) 
Вища школа економіки,  

Онлайн-курс «Financial 

Markets and Institutions» 
квітень 2020 р Сертифікат 
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Країна-

партнер 
Установа - партнер 

Вид мобільності та 

кількість осіб 
Термін 

Практичні 

результати 

на платформа Coursera 

(1 НК) 

Великобрит

анія, 

Шотландія 

Абертейський університет 
Стажування в рамках 

КА107 Erasmus+ (1С) 

01.03.- 

08.03.2020 
Сертифікат 

Республіка 

Польща 

Вища школа економіки у 

Стальовій Волі у Варшавській 

агломерації 

Стажування (1 С) 

01.03.2020-

31.05.2020 

 

Сертифікат 

Кафедра обліку і аудиту 

Фінляндія 
Західно-Фінляндський 

коледж, м. Гуйтіннен 

Мовне стажування (1М) 

Стажування (1С)  

09.03. – 

16.03.2020.  
Сертифікат 

Кафедра української та іноземної лінгвістики 

Великобри-

танія, 

Шотландія 

Абертейський університет 
Стажування в рамках 

КА107 Erasmus+ (1С) 

01.03.- 

08.03.2020 
Сертифікат 

Кафедра права 

Великобри-
танія, 

Шотландія 

Абертейський університет 
Стажування в рамках 

КА107 Erasmus+ (1С) 

01.03.- 

08.03.2020 
Сертифікат 

Кафедра соціального забезпечення та гуманітарних наук 

Республіка 

Польща 

Інститут Науково-дослідний 

Люблінського науково-

технологічного парку, IESF 

Міжнародна фундація 

науковців та освітян. 

Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації (вебінар) 

на тему: «Онлайн 

навчання як 

нетрадиційна форма 

сучасної освіти на 

прикладі платформи 

moodle» 1НК 

09-16.11.2020 Сертифікат 

ФРН 

Проект здійснюється 

міжнародною робочою 
групою за ініціативою та 

фінансовою підтримкою 

ландсманшафту федеральної 

землі Північний Рейн-

Вестфалія  

Наукове керівництво 

міжнародним проектом 
з підготовки мобільної 

виставки «Історія 

німецького етносу в 

Україні» Тривалість: 9 

місяців (1НК) 

(червень 2020 
р. – лютий 

2021 р.) 

Відкриття – 8 

грудня 

Віртуальний 
музей німців 

Волині 

https://german

s.volyn.ua 

Республіка 

Польща 

Інститут науково-дослідний 

Люблінського науково-

технологічного парку  

Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації (вебінар) 

«Хмарні сервіси для 

онлайн-навчання (на 

прикладі платформи 

ZOOM)»,  (2С) 

10-17.08. 2020, 

31.08 - 

7.09.2020 

Сертифікат 

ГО «Міжнародна фундація 
науковців та освітян». Форма 

дистанційна м. Люблін  

Підвищення 
кваліфікації «Базові 

навички медіатора» 

(1С) 

3.02-05.02.2020 
18.05-

20.05.2020 

Сертифікат 

Науково-дослідний інститут 

Люблінського науково-

технологічного парку та ГО 

«Міжнародна фундація 

науковців та освітян».  

Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації «Онлайн 

навчання як 

нетрадиційна форма 

сучасної освіти на 

прикладі платформи 

MOODLE», (3С) 

9-16.11.2020 Сертифікат 

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра галузевого машинобудування та легкої промисловості 

Республіка 

Польща 

 

Вища державна професійна 

школа, м. Хелм 

Стажування, (1С ) 01.11.2019 р. -

30.04.2020 р 

Сертифікат 

Технологічний університет, 

м. Катовіце 

Стажування, (1С) 21.09.2020 р. – 

21.12.2020р. 

Сертифікат 

https://germans.volyn.ua/
https://germans.volyn.ua/
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Країна-

партнер 
Установа - партнер 

Вид мобільності та 

кількість осіб 
Термін 

Практичні 

результати 

Вища школа управління і 

адміністрації, м. Ополє 

Участь в спільному 

проекті, (3П) 

11.11.2020 р.-

12.11. 2020 р 

Публікації 

Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки 

Республіка 

Польща 

Науково-дослідний інститут 

Люблінського науково-

технологічного парку,  

м. Люблін 

 

 

Стажування, (1С) 

 

28.09.20 – 

05.10.20  

Сертифікат 

Кафедра аграрної інженерії 

ФРН Асоціація зі співробітництва 

в галузі сільського 

господарства, екології та 
розвитку села у Східній 

Європі APOLLO 

Підвищення 

кваліфікації (6 С) 

12.09.20 – 

24.10.20  

Сертифікат 

Кафедра автомобілів і транспортних технологій 

Великобри-

танія 

Університетський коледж 

Лондону, ГІЗ і ініціатива 

трансформації місцевої 

мобільності 

Стажування (1 С) 27.11.2020 Сертифікат  

Університет м. Лідс Стажування (1 С) 27.11.2020 Сертифікат 

Республіка 

Польща 

Антиплагіат система 

PLAGIAT.pl  

NAQA Національне агентство 

із забезпечення якості 

Стажування (1 С) 08.10.2020 Сертифікат 

Міжнародний фонд освітян та 

науковців 

Стажування (2 С) 28.09.2020 – 

05.10.2020 

Сертифікат 

Боснія та 

Герцоговина 

Академія наук і мистецтв 

Боснії і Герцеговини 

Міжнародна наукова 

конференція (4НК) 

05.2020 Наукова 

стаття 

Чехія Дорогобудівельна компанія в 

Братиславі 

Міжнародна наукова 

конференція (2НК) 

23.09.2020 – 

24.09.2020 

Тези доповіді 

Республіка 
Литва 

Вільнюський технічний 
університет ім. Гедимінаса 

Стажування (7С ) 01.10.20р – 
03.11.20р. 

Сертифікат 

Кафедра технологій та обладнання переробних виробництв 

Республіка 

Польща 

Університет економіки, м. 

Бидгощ 

Навчання (1 С) Зимовий 

семестр 

2020/2021 

Диплом 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра фундаментальних наук 

Японія Міжнародна наукова група Участь в науковій 

конференції (НК, 3) 

18.05.2020-

19.05.2020 

Сертифікат 

публікація 

ФРН Міжнародна наукова група Участь в науковій 

конференції (НК, 1) 

01.06.2020-

02.06.2020 

Сертифікат 

публікація 

Греція Міжнародна наукова група Участь в науковій 

конференції (НК, 1) 

08.06.2020-

09.06.2020 

Сертифікат 

публікація 

Ізраїль Міжнародна наукова група Участь в науковій 

конференції (НК, 1) 

15.06.2020-

16.06.2020 

Сертифікат 

публікація 

Фінляндія Міжнародна наукова група Участь в науковій 

конференції (НК, 1) 

22.06.2020-

23.06.2020 

Сертифікат 

публікація 

США Міжнародна наукова група Участь в науковій 

конференції (НК, 1) 

29.06.2020-

30.06.2020 

Сертифікат 

публікація 

Японія Міжнародна наукова група Участь в науковій 

конференції (НК, 1) 

05.10.2020-

08.10.2020 

Сертифікат 

публікація 

Швеція Міжнародна наукова група Участь в науковій 

конференції (НК, 1) 

12.10.2020-

16.10.2020 

Сертифікат, 

публікація 

Республіка 
Польща 

Університет «Люблінська 
Політехніка» 

Стажування (С 3) 
01.12.2019 – 
29.02.2020 

Сертифікат  

Кафедра інженерії програмного забезпечення 

Словаччина  Міжнародна асоціація 

технологічного розвитку та 

інновацій,  

Міжнародна наукова 

конференція (1 НК) 

09.06.2020 – 

12.06.2020 

Публікація 

http://www.wz.uw.edu.pl/portale/ok/dzial/plagiatpl
http://www.wz.uw.edu.pl/portale/ok/dzial/plagiatpl
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Країна-

партнер 
Установа - партнер 

Вид мобільності та 

кількість осіб 
Термін 

Практичні 

результати 

Технічний університет м. 

Кошице  

Словаччина  Міжнародна асоціація 

технологічного розвитку та 

інновацій 

Міжнародна наукова 

конференція (1 НК) 

08.09.2020 – 

11.09.2020  

Сертифікат 

Хорватія 

Словаччина 

Загребський університет, 

Технічний університет м. 

Кошице  

Міжнародна наукова 

конференція (2 НК) 

27.10.2020 – 

29.10.2020  

Сертифікат 

Публікація  

 

Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій 

Республіка 

Польща 

Університет Марії Кюрі-

Склодовської UMCS. 

Факультет математики, 
фізики та інформатики 

Стажування 

(2 С) 

26.10.2020 - 

26.01.2021 

Сертифікат 

Республіка 

Польща 

Інститут Науково-дослідний 

Люблінського науково-

технологічного парку 

Стажування 

(1 С) 

09.11.202016.1

1.2020 

Сертифікат 

Республіка 

Білорусь 

Брестський державний 

технічний університет 

Стажування 

(1 С) 

31.08.202007.0

9.2020 

Сертифікат 

Кафедра інженерії програмного забезпечення 

Республіка 

Польща 

Технічний університет 

«Люблінська Політехніка» 

Стажування (3 С)  01.12.2019 – 

29.02.2020 

Сертифікат  

Словаччина  Міжнародна асоціація 

технологічного розвитку та 

інновацій,  

Технічний університет м. 

Кошице  

Міжнародна наукова 

конференція (1 НК) 

09.06.2020 – 

12.06.2020 

Публікація 

Хорватія 

Словаччина 

 

Загребський університет, 

Технічний університет м. 

Кошице  

Міжнародна наукова 

конференція (2 НК) 

27.10.2020 – 

29.10.2020 

Сертифікат 

Публікація  

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ 

Кафедра менеджменту 

Великобри-
танія 

 

Абертайський  Університеті  
м. Данді, Шотландія 

Стажування Еразмус+ 
КА 107 (1С) 

02.03.-
07.03.2020 

Сертифікат 

Бельгія Католицький університет м. 

Льовен 

Участь у проекті 

«HEin4.0 

Erasmus+CBHE»  

(1П) 

15 January  

2020 – 14 

Сертифікат 

ФРН Академія публічного 

управління, Німецьке 

товариство міжнародного 

співробітництва «U-LEAD з 

Європою»,  Берлін 

«U-LEAD з Європою» 

1П 

12.01.2020 

18.01.2020 

Сертифікат 

Кафедра міжнародних економічних відносин 

Великобри-

танія, 

Словацька 
Республіка 

Університет Ковентрі,   

Європейський інститут 

безперервної освіти  

Стажування (3С) 21.09.2020-

30.10.2020 

Сертифікат 

ID 202005702  

Республіка 

Білорусь 

Поліський державний 

університет 

(5 НК) 24.04.2020 Публікація 

Португалія Політехнічний університет 

Браганси 

Стажування з метою 

викладання (1 С) (1 НК) 

16.09.2019 

- 15.02.2020 

Сертифікат 

Наукова конференція 

«Створення процесів у 

вищій освіті» (1 HK) 

29.01.2020-

31.01.2020 

Сертифікат 

Воркшоп «Як 

розпочати проект 

спільного створення у 

вашому вищому 

30.01.2020 Сертифікат 
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Країна-

партнер 
Установа - партнер 

Вид мобільності та 

кількість осіб 
Термін 

Практичні 

результати 

навчальному закладі»  

(1 HK) 

Мовне стажування (1 

М) 

07.11.2019-

07.01.2020 

Сертифікат 

Польща 

Республіка  

 

Нижньосілезька вища школа  Робота у редакційній 

колегії наукового 

журналу «Щорічник 

міжнародної безпеки»  

(1 НК) 

01.01.2020-

31.12.2020 

 

https://roczni
kbezpieczenst
wa.pl/ojs/inde
x.php/rbm/ab
out/editorialT
eam 

 

Університет природничих 

наук в Любліні  

Участь в науковій 

конференції (1НК) 

27.11.2020-

28.11.2020 

Сертифікат 

Грузія Новий заклад вищої освіти 

(Тбілісі) 

ІV Міжнародна наукова 

конференція 

«Інтеграція бізнес-

структур: стратегії та 

технологїї» (2 НК) 

21.02.2020 Сертифікат, 

Публікація 

тез виступу 

Кафедра підприємництва торгівлі та біржової діяльності 

Португалія Політехнічний університет 

Браганса 

Навчання студентів (1 

СМ) 

 

15.09.2019–

12.07.2020  

Диплом 

Республіка 

Польща 

Університет «Люблінська 

Політехніка» 

Кредитна мобільність 

(1 КМ) 
 

02.11.2020-

28.01.2021 

Академічна 

довідка 

Кафедра товарознавства та експертиза в митній справі 

Швеція Лундський  університет https://www.coursera.or
g/account/accomplishme
nts/verify/3HQ6S67T5F2
V   
(1 НК) 

15.04. - 

21.05.2020 

Сертифікат 

3HQ6S67T5F

2V, 

21.05.2020  

Республіка 

Польща 

Інститут науково-дослідний 

Люблінського науково-

технологічного парку 

Стажування (1С) 20.07.-

27.07.20р.  

Сертифікат 

ES 

№0185/2020, 

27.07.2020. 

Університет економіки в 

Бидгощі 

Стажування (1С ) 07.12.2020- 

11.12.2020 

Диплом  

Інститут науково-дослідний 
Люблінського науково-

технологічного парку 

Стажування (1 С_ 09.11.2020- 
16.11.2020 

Сертифікат 

Болгарія 
Економічний університет 

Варни 

Участь в науковій 

конференції 1 НК 
13.03. 2020 Тези доповіді 

 

Кафедра економіки 

Республіка 

Польща 

Культурний центр місцевого 

самоврядування в м. Нова 

Демба 

Стажування (7 С) 24.01.2020 р. – 

25.01.2020 р  

Сертифікати 

 

Нижче на діаграмах продемонстровано кількісні показники академічної 

мобільності в розрізі факультетів і кафедр. 

 

https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/editorialTeam
https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/editorialTeam
https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/editorialTeam
https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/editorialTeam
https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/editorialTeam
https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/editorialTeam
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Рис. 10 Кількісний показник академічної мобільності по факультетах 

 

Таблиця 20 

Динаміка розвитку міжнародної співпраці Луцького НТУ 

№ 

з/п 

Показник Рік 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Кількість зарубіжних 

навчальних закладів, з 

якими підписані угоди про 

співпрацю. 

12 15 19 4 8 9 8 

2. 

Кількість студентів, 

направлених на навчання до 

зарубіжних навчальних 

закладів. 

38 43 25 15 20 16 10 

3. 

Кількість студентів, які 

проходили навчальні 

практики та стажування у 

зарубіжних організаціях і 

установах. 

11 13 23 23  5 7 

4.  

Кількість викладачів, які 

пройшли стажування у 

зарубіжних закладах. 

2 7 17 15 47 37 91 

5. 

Кількість викладачів і 

студентів, які пройшли 

мовні курси 

31 12 9 7 8 9 7 

 

Набір іноземних студентів 

На даний час в університеті навчаються іноземні студенти з 9 країн світу: 

Федеративна Республіка Нігерія – 9 осіб,  

Алжирська Народна Демократична Республіка – 4 особи,  

Держава Лівія – 3 особи,  
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Республіка Ангола – 2 особи,  

Республіка Конго – 2 особи,  

Республіка Зімбабве – 2 особи,  

Республіка Польща – 2 особи,  

Азербайджанська Республіка – 1 особа, 

Республіка Гана – 1 особа.  

У 2020 році було зараховано на навчання на ступені вищої освіти магістр та 

бакалавр 11 студентів-іноземців (на магістратуру спеціальність 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зараховано 4 студенти, 121 

Інженерія програмного забезпечення – 2, 192 Будівництво та цивільна інженерія 

– 1; бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія – 2, 073 Менеджмент – 1, 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність-1) Інформацію наведено у 

таблиці 21. 

Таблиця 21 

Студенти-іноземці зараховані на навчання  в Луцького НТУ у 2020 році 

№ П.І.Б. Країна 
Напрям підготовки, 

спеціальність 
Курс 

Ступінь 

вищої освіти 

Форма 

навчання 

1 
Аруваджойе  Еліджах 

Адеола   
Нігерія 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
1 магістр Денна 

2 
Алмагхбоуб Ахмед 

Ібрахім А. 
Лівія 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
1 магістр Денна 

3 
Елмагхбуб Махмоуд 

Ібрагім Айяд 
Лівія 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
1 магістр Денна 

4 
Алнакрат Алі Міфтах 

Абдуллах 
Лівія 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
1 магістр Денна 

5 Дубе Гіфт Тхамсанква  Зімбабве 
121 Інженерія програмного 

забезпечення 
1 магістр Денна 

6 Сібанда Зеті Фортуне   Зімбабве 
121 Інженерія програмного 

забезпечення 
1 магістр Денна 

7 Оджіему Бетел  Нігерія 
192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
1 магістр Денна 

8 Акауба Елвіс  Енйнная  Нігерія 123 Комп’ютерна інженерія 4 

бакалавр 

(поновлений

) 

Денна 

9 Джон Коллінс Кола Нігерія 123 Комп’ютерна інженерія 1 бакалавр Денна 

10 
Франсіско Полікарпо 

Катенда Канза 
Ангола 073 Менеджмент 1 бакалавр Денна 

11 Гардина Даніель Адам Польща 
076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
1 бакалавр Денна 

  

В університеті зараз навчаються 26 студентів з числа іноземних громадян. 

Великою перешкодою є приїзд іноземців через відмову у видачі візи 

Посольствами України у різних державах у зв'язку з різними чинниками, 
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корупція є однією з перших. Згідно зі статистичними даними УДЦМО близько 

10% іноземців лише отримують візи. У 2020 році УДЦМО запустило 

інформаційний онлайн ресурс для іноземців про ЗВО України, інформація про 

Луцький НТУ повністю сформована. 

Згідно з наказу Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2020 року 

№ 1265 «Про затвердження Змін до Порядку організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства» продовжено строк вступу 

іноземців та осіб без громадянства на навчання до 15 грудня 2020 року та 

відповідно до 15 квітня 2021 року. 

З 15 липня 2020 року було відновлено видачу запрошень на навчання 

іноземцям. Протягом цього періоду було видано 24 запрошення, тому, 

враховуючи вищезазначені зміни щодо термінів вступу іноземців до ЗВО, 

очікується приїзд абітурієнтів та вступ на навчання до Луцького НТУ. 

У 2020 році було підписано 2 Договори про співробітництво з фірмами-

посередниками щодо залучення іноземних громадян на навчання: Товариство з 

обмеженою відповідальністю «ААФ Україна» (м. Луцьк), Товариство з 

обмеженою відповідальністю «ЕВРОПІАН КОНСАЛТІНГ КОМПАНІ 

«МАРВЕЛЛ» (м. Луцьк). Загалом Луцький НТУ працює з 13 суб’єктами 

господарської діяльності щодо залучення іноземців на навчання. 

 
  

Рис. 11 Динаміка кількості іноземних студентів Луцького НТУ 
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Позиції Луцького НТУ в міжнародних рейтингах у 2020 році 

Протягом 2019-2020 років Луцький НТУ закріпив свої позиції в 

міжнародних рейтингах Webometrics Ranking of World Universities, UniRank 

(University Ranking, Universities on Social Media). 

 У 2020 році університет вперше  рейтингується найбільш впливовими 

глобальними освітніми рейтингами U-Multirank та QS World University Rankings. 

Таблиця 22 

Позиціонування Луцького НТУ у міжнародних рейтингах 

Рейтинг Місце Луцького НТУ  

в рейтингу 
 

Рейтинг університетів 

світу за рівнем їх 

присутності в мережі 

(Webometrics Ranking of 

World Universities) 

44-ме місце серед 317 ЗВО 

України; 

5409-те місце у світі 

 

Рейтинг університетів 

за популярністю в 

Інтернеті (uniRank 

University Ranking) 

96-те місце серед 185 ЗВО 

України 

6818-те місце у світі 

Рейтинг університетів 

за популярністю в 

Інтернеті (у соціальних 

мережах) (Universities 

on Social Media) 

Facebook: 

 

Instagram:  

 

YouTube: 

 

 

 

 

91-ме місце в Україні (серед 

147 ЗВО) 

78-ме місце в Україні (серед 

100 ЗВО) 

117-ме місце в Україні 

(серед 132 ЗВО) 
 

Рейтинг університетів 

спрямований на 

зацікавлених студентів 

та стейкхолдерів.  

One of 77 universities 

included in U-Multirank for 

Ukraine (єдиного цифрового 

ранжування університетів 

не передбачається, а 

порівняння відбувається по 

5 показниках від «дуже 

добра» до «слабка»). 

 

Рейтинг університетів 

для глобального 

дослідження освіти та 

науки. 

 

(незабаром очікуються 

результати) 

 

 

http://www.webometrics.info/en/europe/ukraine
http://www.webometrics.info/en/europe/ukraine
http://www.webometrics.info/en/detalles/lutsk-ntu.com.ua?sort=desc&order=World%20Ranking
https://www.4icu.org/reviews/9447.htm
https://www.4icu.org/reviews/9447.htm
https://www.4icu.org/reviews/9447.htm
https://www.4icu.org/facebook/ua/
https://www.4icu.org/facebook/ua/
https://www.4icu.org/instagram/ua/
https://www.4icu.org/instagram/ua/
https://www.4icu.org/youtube/ua/
https://www.4icu.org/youtube/ua/
https://www.umultirank.org/about/unico_login/unico/university/
https://www.umultirank.org/about/unico_login/unico/university/
https://www.umultirank.org/about/unico_login/unico/university/
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Співпраця з Британською радою та  Американськими радами з 

міжнародної освіти 

 

Співпраця з Британською радою в Україні  

Програма «Активні Громадяни» 

29 листопада 2020 року кафедра соціального забезпечення та гуманітарних 

наук на чолі з Жук О.М. та спільно з Боратинською ОТГ подали заявку на 

конкурс підтримки проєктів соціальної дії програми «Активні Громадяни» за 

підтримки Британської ради в Україні. Результати наша партнерська організація 

отримає 15 грудня 2020 року. 

13 грудня 2020 року фахівець відділу міжнародних зв’язків Оксенюк Б.Л. 

спільно з партнерами проєкту – молодіжним центром Волині, юридичною 

клінікою «Veritas (Верітас)» та Волинським обласним центром зайнятості подали 

заявку на конкурс проєктів соціальної дії у Волинській області за фінансової 

підтримки Європейської Комісії та Британської Ради. Автором проєкту є 

Ковальчук О. С. – проректор з науково-педагогічної роботи, доктор педагогічних 

наук, професор Луцького НТУ. Результати відбору будуть відомі 24 грудня 2020 

року. 

Співпраця з Американськими Радами з міжнародної освіти 

У Луцького НТУ діє проект сприяння академічній доброчесності в Україні 

(SAIUP) – ініціатива, спрямована на системні зміни в українській вищій освіті: 

підвищення якості, створення умов для реалізації найбільш обдарованих 

студентів, покращення іміджу українських університетів. 

Проект має чотири основні напрямки діяльності: просвітницька кампанія, 

практичний навчальний курс в університетах, поширення міжнародних практик 

в українських університетах, робота над нормативною базою і регулятивними 

механізмами. В університеті систематично проводяться тренінги, інформаційні 

заходи про академічну доброчесність. У рамках співпраці з Американськими 

Радами, Луцький НТУ бере участь у проектах «Academic IQ (Ініціатива 

академічності доброчесність та якості освіти)», що діє 01.09.2020-30.07.2022рр , 

координатором якого є проф. Кузьмак О.М та «Академія лідерства з 
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інтернаціоналізації» / Internationalization Leadership Academy, що діє з 

15.01.2020-01.03.2021рр., координатором якого є проф. Ковальчук О.С. 

 У рамках комплексної реформи в Україні на засадах децентралізації діє  

розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування. З 01.07.2016-31.03.2021 

Луцький НТУ працює на цим проектом під керівництвом координатора 

Малиновського В.Я. Донором програми є Агентство США з міжнародного 

розвитку USAID (ПУЛЬС). Виконавець – Всеукраїнська асоціація органів 

місцевого самоврядування Асоціація міст України (АМУ) за участі 24 

регіональних відділень АМУ.   
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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 23 

Надходження і використання коштів загального фонду по програмі 

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

діяльності їх баз практики» за 2015-2020 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 

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

2020 109 467 690 109 467 690 - 109 467690 

 

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). У 2018-2019 роках витрати на оплату праці профінансовано 

повністю, а додаткові кошти пішли на розвиток інфраструктури.  
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Таблиця 24 

Структура витрат по загальному фонду бюджету за КПКВК 2201160  

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

баз практики» за 2015-2020 роки (тис.грн.) 
№ Напрям видатків 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Оплата праці з 

нарахуванням 
35 013,21 38 644,29 58 377,10 67 617,9 80160,4 97293,08 

2 Оплата комунальних 

послуг 
2637,38 3212,33 4305,34 4930,29 4576,53 3 307,31 

3 Компенсація дітям-

сиротам 
702,37 753,89 640,06 800,97 980,01 1007,20 

3.1 на харчування 592,44 652,08 624,01 712,00 865.6 963,00 

3.2 на придбання одягу 109,93 101,81 16,05 88,97 114,41 44,2 

4 Виплата стипендій 

аспірантам, студентам 
21 874,83 22 765,10 2 032,61 1 640,83 1489,54 - 

5 Інші виплати 

населенню 
111,31 155,60 197,53 237,9 173,55 439,42 

6 Придбання товарів 

(будівельні, сантехнічні 

матеріали, меблі, 

обладнання) 

  199,99 495,12 2527,28 4558,39 

7 Поточний ремонт 

приміщень 
  300,00 199,99 1188,70 2017,19 

8 Капітальні видатки 

(турнікети з пристроями 
вводу, проектори) 

  - 400,00 - - 

9 Послуги акредитації     175,14 845,1 

 Разом 60 339,1 65 531,19 66 052,72 76 323,00 91271,15 109 467,69 

 

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». 

Таблиця 25 

Надходження спеціального фонду від основної діяльності за 2015- 2020 рр. 

(тис.грн.) 

 Вид послуг 
Фактичні надходження (тис.грн.) 

2015 2016 2017 2018  2019  2020  

І 

Надходження від плати 

за послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно законодавства 16928,4 19659,7 23985,57 29354,50 33891,44 36823,40 

1.1. 

Плата за послуги, що 

надаються згідно з їх 

основною діяльністю 14410,7 16203,8 19593,22 24641,65 29155,10 32510,31 

 платне навчання в т.ч.: 13454,3 14440,3 18671,78 24140,56 28685,33 31958,96 

 військова кафедра  369,9 916,20 923,15 778,90 830,58 

 іноземні студенти  680,5 792,50 638,25 873,54 719,5 

 аспірантура   33,25 54,27 177,4 212,98 

 післядипломна освіта 778,45 4239,00 96,61 - - - 
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 Вид послуг 
Фактичні надходження (тис.грн.) 

2015 2016 2017 2018  2019  2020  

 

плата за підготовчі 

курси, курси підвищенні 

кваліфікації, інші 25,2 69,4 461,35 201,67 171,13 213,00 

 
вивчення дисциплін 

понад обсяги 152,73 219,8 330,23 245,15 121,24 125,37 

1.2. 

Кошти, що 

отримуються від 

господарської 

діяльності 2352,5 3277,6 4224,65 4543,33 4597,18 4 204,98 

 
плата за проживання в 

гуртожитках 2119,91 2731,2 3490,12 3758,96 3936,43 3813,73 

 послуги спорткомплексу 56,63 366,9 577,0 344,67 352,45 255,15 

 послуги РВВ 17,19 3,7 9,4 13,64 51,48 25,50 

 

проживання та 

оздоровлення на базах 

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

 
відділ студентського 

харчування - - 11,36 167,9 216,07 38,50 

 

інші послуги(публікації, 

ксерокс, стоянка 

авто,ін.) 84,68 40,00 10,27 55,81 123,17 72,1 

1.3. Плата за оренду майна 165,2 165,1 163,61 166,68 127,4 101,18 

1.4. 
Кошти від реалізації 

майна   3,3 4,09 2,84 15,4 6,90 

 

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). 

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. У 2020 році відсоток від 

депозиту становив 593 тис.грн. 

Розміщення тимчасово вільних коштів є одним з ефективних 

управлінських рішень, адже додатково було одержано значну суму коштів, 

особливо у 2020 р, що дало змогу покрити незаплановані витрати. 

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

структура надходжень має такий вигляд: 
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- кошти, що надходять від роботи Будівельної лабораторії; 

- кошти від роботи Екологічної лабораторії ; 

- кошти зароблені кафедрами, при виконанні господарсько-договірних 

тематик; 

Таблиця 26 

Структура витрат спеціального фонду бюджету  

за  2015-2020 роки (тис.грн.) 

Напрям видатків КЕКВ 

КПКВК 2201160 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Оплата праці з 

нарахуванням 2100 12 343,49 14 878,53 15 638,1 16590,54 23064.33 26299,77 

Придбання товарів 2210 869,13 820,93 995,05 1 978,67 2375.02 1397,63 

Оплата послуг 2240 446,75 601,51 679,96 968,96 1400.00 1161,9 

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

Продукти харчування 2230 - - 13,32 105,95 150.5 47,15 

Витрати на відрядження 2250 149,18 157,15 176,15 278,03 346.94 38,18 

Комунальні послуги 2270 1 972,06 2805,62 2998,67 3966,74 3925.70 3390,47 

теплопостачання  2271 899,00 1 435,62 1 310,93 2 553,63 2369.25 1831,73 

водопостачання та 

водовідведення 2272 258,76 272,31 326,45 328,94 240.3 304,92 

електроенергія 2273 814,30 950,28 1 226,84 938,57 1109.55 934,81 

газопостачання 2274 - - 6,35 1,05 - - 

дрова 2275 - 147,41 128,1 144,55 206.6 319,01 

Капітальні видатки 3110 23,4 147,1 60,10 436,7 2637.49 3371,66 

Податки 2800 254,94 266,48 194,24 85,9 13.3 10,34 

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 35717,10 

 

2. Заробітна плата працівників 

      На 2020 рік штатний розпис затверджено на 889,31 ставок 

 

 

 

 

 

 

 

889,31 ставок 
 (104,188 млн.грн.- річний плановий фонд оплати 

праці) 

Загальний фонд 

670,4 ( ФОП 79,988 млн.грн.) : 

-ПВП-  331,4 посад (57,68млн.грн.) 

- інші  -  339 посад (22,308 млн.грн.) 

Спеціальний фонд 

218,91 (ФОП 24,2 млн.грн.) 

-ПВП – 104,41 посад (15,7 млн.грн.) 

-інші – 114,5 посад (8,5 млн.грн.) 
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Аналізуючи ставки по загальному фонду за 2015-2020 роки, можна 

прослідкувати зростання кількості ставок ПВП та стабільну кількість посад 

іншого персоналу. 

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. 

Таблиця 27 

Інші виплати з фонду оплати праці 

 за 2015 р - 2020 роки (тис.грн.) 
 Матеріальна допомога та 

заохочення 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Матеріальна допомога на 

вирішення соціально-

побутових питань 

23,4 27,5 34,3 50,36 65,4 146,21 

Матеріальна допомога на 

поховання 
114,5 46,8 158,77 67,67 77,6 4,10 

Допомога на оздоровлення 

науково-педагогічним 

працівникам 

1 056,4 1482,1 2019,2 2323,8 3036,00 3 073,9 

Премія разова 6,9 - 211,4 55,00 153,00 1 155,05 

Премія до дня освіти    49,5 502,64 36,00 

Премія до 8 березня    213,00 216,5 441,76 

Винагорода пед. працівникам 20,9 39,5 21,86 48,56 58,20 72,00 

Премія до ювілейних дат - 64,36 102,23 149,36 120,82 194,15 

Разом 1222,1 1660,26 2547,76 2957,25 4230,16 5123,17 

  

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. 

3. Стипендіальне забезпечення 

Станом на 01.12.2020 р. 1139 студентів отримують академічні стипендії, а 

саме: 

1) ординарні (звичайні) у розмірі 1300,00 грн. – 609 студентів; 

2) стипендії у підвищеному розмірі: 

    - за особливі успіхи у навчанні 1892 грн – 314 студента; 
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    - для студентів, які навчаються за спеціальностями, для яких 

встановлено підвищений розмір: 1660 грн. – 154 студентів, 2416 грн. – 57 

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. – 1 студент.  

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

кількість стипендіатів (266 осіб) на машинобудівному факультеті, з них 71 - 

отримують стипендію в підвищеному розмірі. 

Відповідно до Постанови КМУ №1045 від 28.12.2016 р. певним категоріям 

студентів надається соціальна стипендія, яка фінансується через  

Мінсоцполітики. 

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 2015-2020 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. 

2020 р. – 145,9 тис.грн. 

З кожним роком сума зростає, адже власні надходження університету теж 

збільшуються. 

Кошти спрямовуються на заходи та потреби студентів, відповідно до 

службових записок голови студентської ради.  
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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. 

 

Відділ 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 та проведення організаційних, 

структурних та інших заходів для підвищення ефективності господарської 

діяльності університету.  

У 2020 році були виконані такі роботи: 

- капітальний ремонт 3 поверху головного корпусу; 

- заміна віконних конструкцій на енергозберігаючі; 

- ремонт савузлів у корпусі Б; 

- ремонт 4 поверху коридору у копусі по вул. Потебні, 56; 

- ремонт холу по вул. С.Ковалевської, 29; 
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- перемонтаж розеток в туалетах головного корпусу; 

- підключення електробойлера в їдальні головного корпусу; 

- підключення, монтаж електролінії на підйомник в корпусі «Б»; 

- ремонт електроліній освітлення і розеточних силових в поточних 

аудиторія 2 і 5; 

- закладка, монтаж електромережі в аудиторії 243 корпусу «В» для 

розеток; 

- розрахунок та монтаж розеток в ауд. 302 головного корпусу; 

- заведення електромережі освітлення в архів 4 поверх корпусу «В»; 

- заміна старих світильників на нові LED на 1, 3, 4 поверхах головного 

корпусу; 

- монтаж вимикачів освітлення коридору 1 поверх головного корпусу; 

- ремонт і монтаж 4 світильників 4х18Вт в ауд. 102, 260; 

- ремонт електробойлера в головному корпусі; 

- ремонт розеточної лінії в ауд 222; 

- ремонт 5 світильників 2х36Вт в ауд. 256 корпусу «В»; 

- відновлення освітлення в підвалі корпусу «В»; 

- демонтаж старих світильників в коридорах корпусу «В», відновлення 

електромережі освітлення, монтаж 82 світильників LED на 3 поверхах; 

- роботи по заміні електроламп, розеток і вимикачів по аудиторіях, 

кабінетах та коридорах корпусів університету; 

- розрахунок, монтаж розеток в аудиторії 304 головного корпусу  під 

комп’ютерний клас; 

- демонтаж електромережі розеточної групи в бібліотеці; 

- монтаж електролінії освітлення у викладацькій 260 корпусу «В»; 

- ремонт електромережі в ауд. 22а освітлення та розеточної групи; 

- розрахунок та монтаж електролінії та розеточної групи в лабораторії № 

7, проведення заземлення; 

-  заміна вимикачів та розеток в ауд. 249 корпусу «В»; 

- заміна розеток, вимикачів в кабінеті учбового відділу № 19а; 

- монтаж лінії освітлення в ауд. 365а; 
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- обслуговування освітлення виборчої дільниці; 

- заміна та монтаж електричних світильників «вихід» по корпусах 

університету; 

- ремонт мережі освітлення в ауд. 37 коррпусу «Б»; 

- демонтаж світильників, розеток в кабінетах 216, 218. Монтаж 

електролінії розеточної групи; 

- монтаж та підключення електросушок в туалетах університету; 

- розмітка, монтаж світильників LED на панелі в ауд. 309 головного  

корпусу; 

- заміна розеток в кабінетах профкому; 

- монтаж новорічних гірлянд на вході в головний корпус; 

- щомісячний збір показників використаної електроенергії, здача та 

отримання рахунків від «Волиньобленерго» та «Волиньелектрозбут», 

виготовлення довідок; 

- робота по підтримання засобів зв’язку та сигналізації в робочому стані; 

- проведені ремонтні роботи в ауд. 243, архів, ауд. 302, 304 головного 

корпусу, каб. 22а, лабор. № 7 корпусу «А». 

Використані матеріали для проведення ремонту і підтримання 

енергосистеми університету в робочому стані: 

- вимикачі – 34 шт; 

- розетки – 107 шт.; 

- світильники – 141 шт.; 

- прожектори – 10 шт.; 

- автоматичні вимикачі – 42 шт.; 

- коробки установчі та розподільчі – 106 шт.; 

- кабель – 619 м.п. 

- короб пластиковий – 219 м.п.; 

- лампи освітлення LED – 379 шт.; 

- провід – 132 м.п.; 

- стартери- 225 шт.; 

- гофра металева d16 – 60 м.п.; 
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- телефонний кабель – 10 м.п.; 

- ел. патрон – 4 шт.; 

- ящик розподільчий – 4 шт.; 

- ізострічка – 24 рул.; 

- дюбелі, шурупу – 1734 шт.; 

- телефонний кабель – 140 м.п.; 

- датчики руху – 3 шт.; 

- накладна рамка - 98 шт.; 

- бокс пластиковий – 2 шт.; 

- щит розподільчий – 1 шт.; 

- метізи 

Проте є ряд проблем для вирішення яких потрібен час і значний обсяг 

фінансування. 

Вирішити ці завдання власними силами на сьогодні дані проблеми 

неможливо, тому постійно проводиться пошук інвесторів, грантових програм та 

інших джерел фінансування. Перед університетом стоятиме ряд викликів щодо 

комплексної модернізації інфраструктури ЗВО. 

Комплексна інфраструктурна модернізація корпусів, лабораторій, 

гуртожитків, спортивної інфраструктури та баз відпочинку передбачатиме: 

1. Модернізація існуючих навчальних корпусів та гуртожитків. 

2. Модернізація спорткомплексу, басейну та будівництво стадіону 

університету. 

3. Модернізація корпусу «Меридіан» та створення на його базі сучасного 

технопарку для розробки і впровадження інноваційної продукції за 

пріоритетними напрямками ЗВО. 

4. Будівництво нового гуртожитку для студентів та викладачів, в т.ч. для 

іноземних студентів. 

5. Створення нових та модернізація існуючих навчальних та науково-

дослідних лабораторій, в т.ч. на базі провідних підприємств регіону  

6. Перетворення «Будинку офіцерів» у «Будинок вчених». 
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7. Модернізація баз відпочинку для студентів та викладачів університету на 

озерах Світязь та Пісочне. 

8. Вдосконалення приміщень по вул. Польовій для потреб військової кафедри 

та виробничих цілей. 

9. Формування чіткого прозорого графіка капітальних та поточних 

ремонтних робіт приміщень та територій, запровадження програм з 

енергозбереження, створення комфортних зон відпочинку, забезпечення 

ефективної системи моніторингу матеріально-технічного стану приміщень 

університету та структурних підрозділів; комп’ютеризація навчального процесу, 

забезпечення безперебійного функціонування мережі Wi-Fi.  
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Підсумки, виклики та перспективи розвитку 

 

Керівництво Луцького НТУ націлене на ефективну та динамічну 

реалізацію Стратегії розвитку Луцького НТУ. 

Пріоритети у сфері навчальної і навчально-наукової роботи, спрямовані на 

забезпечення високої якості освіти і наукових досліджень, їх нерозривної 

інтеграції та поєднання з інноваційною діяльністю, дуальною освітою для 

університету є визначальними.  

Особливо слід відмітити потужні зусилля колективу щодо проходження 

акредитації освітніх програм у відповідності до нових вимог. За 2020 р. 

Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти було проведено 16 

акредитаційних експертиз освітніх програм бакалаврського рівня: 015.10 

Професійна освіта, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 

Маркетинг, 121 Інженерія програмного забезпечення, 133 Галузеве 

машинобудування (3 освітніх програми), 181 Харчові технології, 208 

Агроінженерія, 292 Міжнародні економічні відносини; Магістерського рівня: 

017 Фізична культура і спорт, 081 Право, 113 Прикладна математика, 121 

Інженерія програмного забезпечення.  

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. У 

2020 році п’ятеро молодих науковців були стипендіатами Кабінету Міністрів 

України, понад 130 молодих науковців взяли участь у наукових заходах 

(конференціях, семінарах), опублікували більше 100 наукових статей, понад 10 

монографій. Один молодий учений отримав іменну стипендію Верховної Ради 

України для найталановитіших молодих учених. 

 У 2020 році опубліковано понад 17 монографій, видано 6 збірників 

наукових статей, 3 наукових журнали, що внесені до переліку наукових фахових 
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видань України (категорія Б) та науковий збірник «Студентський науковий 

вісник».  

Міжнародна діяльність також має тенденцію до розвитку. За звітний період 

викладацький та адміністративний персонал університету взяв участь 13 

міжнародних проектах таких програм, як Erasmus+, програма територіального 

співробітництва країн східного партнерства «Польща – Білорусь – Україна», 

Агентство США з міжнародного розвитку USAID,  Програма «Підтримка 

реформи децентралізації в Україні U-LEAD з Європою», Німецька служба 

академічного обміну DAAD, Співпраця в Балтійському регіоні, Український 

культурний фонд. 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+ 

КА1. Протягом 2020 року Луцьким НТУ було підписано 6 угод про співпрацю в 

сфері освіти і культури. 

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. За результатами діяльності 

Луцький НТУ та згідно Обсягів фінансування, передбачених Міністерству освіти 

і науки України Законом України «Про Державний бюджет на 2020 рік», між 

закладами вищої освіти державної форми власності для підготовки здобувачів 

вищої освіти на умовах державного замовлення за рахунок видатків споживання 

загального фонду державного бюджету в 2020 році за бюджетною програмою 

КПК 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення 

діяльності їх баз практики» ми отримали 17,7 млн. грн. додаткового 

фінансування (15 місце по Україні). 

Якщо порівняти надходження коштів від надання платних послуг протягом 

2015-2020 років, то порівняно з 2015 роком надійшло на 18,1 млн. грн. більше. 

Найбільшу частку становить надання платних освітніх послуг, серед них плата 

за навчання – 31958,96 тис. грн. Шляхом оптимального використання наявних 

https://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead
https://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead
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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», що 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. 

Розміщення тимчасово вільних коштів є одним з ефективних 

управлінських рішень, адже додатково було одержано значну суму коштів, 

особливо у 2020 р, що дало змогу покрити незаплановані витрати. У 2020 році 

відсоток від депозиту становив 593 тис.грн. 

Важливим є подальше втілення заходів енергоефективного менеджменту з 

економії коштів на комунальну складову, заміна вікон та утеплення стін, заміна 

зношених елементів систем опалення, водопостачання та водовідведення, 

капітальний ремонт покрівель.  

Також актуальними є 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. 


