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Шановні колеги та студентство ! 
 

Прийнявши рішення іти на посаду ректора нашого університету, я чітко 
усвідомлюю свою місію та відповідальність перед колективом, студентами та 
Волинню.  

Переконана, що нашим спільним прагненням є бачення Луцького НТУ  
потужним, конкурентним, елітним технічним закладом вищої освіти, де 
створені комфортні умови для розвитку особистості, реалізації сміливих ідей, 
де панує справедливість та чесність, а основою розвитку є знання та уміння, 
наполегливість і самовіддача.  

Для мене посада ректора не є самоціллю. Однак, протягом останніх п’яти 
років я зі своєю командою відчуваємо дуже серйозну відповідальність перед 
колективом університету за те, що допустили і спільно з вами привели на посаду 
непідготовлену людину, за те, що кожен з вас змушений був дуже часто 
поступати не за совістю, за те, що майже кожен з вас був демотивований і 
знецінений. Я відчуваю, що зобов’язана виправити цю ситуацію і забезпечити усі 
залежні від мене умови для збереження і розвитку технічної освіти на Волині.  

Я кажу:  
- «ні» ручному управлінню кожним локальним процесом  
(в т.ч. при розподілі навантаження); 
- «ні» вибудованій системі недовіри та підступності; 
- «ні» незрозумілим кадровим призначенням та звільненням; 
- «ні» відвертому знущанню, беззахисності; 
- «ні» вибірковості преміювання; 
- «ні» пустим багатогодинним спічам; 
- «ні» формальності; 
- «ні» невпевненості у майбутньому.  
Я заходжу антикризовим менеджером з відповідними системними змінами, 

інвестиційними можливостями та комплексом оновлених підходів до ведення 
освітньої, наукової та господарської діяльності університету. Результат виборів 
продемонструє чи підтримуєте ви цю потребу або ж мої думки є помилковими.    

Передвиборча програма  
кандидата на посаду  

ректора  
Луцького національного технічного 

університету 
 доктора економічних наук, 

професора   
 

ВАХОВИЧ ІРИНИ МИХАЙЛІВНИ 
 

 «І жах не в тому, що щось зміниться, –  
жах у тому, що все може залишитися так само»  

Ліна Костенко 
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Стратегічна мета - створення потужного, висококонкурентного, 
вільного та комфортного освітньо-наукового простору, інноваційного «полюсу 
росту» Волині, що зреалізує формулу «освіта-наука-бізнес-влада» 

 
8 цілей досягнення мети: 

1. Відновлення справедливості при формуванні вертикалі управління 
університетом за прозорими критеріями компетентності та 
професійності  

2. Впровадження освітніх технологій, що відповідають вимогам часу, 
потребам студентства та ринку праці 

3. Створення комфортного та сприятливого для розвитку особистості 
соціально-психологічного клімату у колективі  

4. Формування авторитетного іміджу університету та розвиток 
партнерства на національному та міжнародному рівнях  

5. Комплексна інфраструктурна модернізація корпусів, лабораторій, 
гуртожитків, спортивної інфраструктури та баз відпочинку 

6. Створення середовища для розвитку інноваційного підприємництва з 
додатковими можливостями працевлаштування студентів і 
викладачів 

7. Відновлення вмотивованості професорсько-викладацького складу до 
потужних наукових досліджень та постійного підвищення фахового 
рівня 

8. Системна модернізація профорієнтаційної роботи 
 

8 цінностей для реалізації мети: 
1. Якість  
2. Повага 
3. Порядність  
4. Мотивованість 
5. Наполегливість  
6. Ефективність 
7. Справедливість  
8. Партнерство  

 
8 складових успіху: 

1. Командна робота   
2. Знання  
3. Бажання  
4. Ідеї  
5. Можливості 
6. Інвестиції  
7. Інфраструктура  
8. Модернізація  
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Відповідно до визначених цілей та цінностей, беру на себе 
відповідальність за такі результати:  

1. Формування відкритої та прозорої системи прийняття рішень, з 
пріоритетністю колегіальної думки, що мотивуватиме працівників та 
студентство 

2. Ефективна співпраця із зовнішнім середовищем та диверсифікація 
міжнародної діяльності 

3. Забезпечення умов для підвищення якості навчання 
4. Забезпечення ринку праці висококваліфікованими випускниками 
5. Формування сильної та професійної команди управлінців та  фахівців 
6. Створення комфортного середовища для праці, навчання та відпочинку 
7. Створення сприятливої атмосфери для реалізації особистості та 

формування національно свідомої еліти 
8. Створення при університеті технологічного парку з низкою стартап-

інкубаторів та  ІТ-кластера 
 

Шляхи реалізації мети: 

Ціль № 1 – Відновлення справедливості при формуванні вертикалі 
управління університетом за прозорими критеріями 
компетентності та професійності  

1. Докорінна зміна підходів до університетського менеджменту, за якими 
керівники кожної ланки управління будуть обиратися за демократичними 
принципами і критеріями компетентності, авторитетності, професійності, 
порядності і відповідальності, що згуртує колектив для роботи мотивованою 
командою однодумців 

2. Всестороння допомога та запровадження автономії коледжів при 
прийнятті адміністративних, управлінських, кадрових та фінансових рішень  

3. Об’єктивність, прозорість та колегіальність при прийнятті стратегічних 
для університету і структурних підрозділів рішень, в т.ч. шляхом опитування 
членів  колективу, студентів та роботодавців 

4. Формування компетентних експертних груп для здійснення фахової оцінки 
основних напрямків розвитку університету і розробка операційних планів їх 
реалізації  

5. Перегляд організаційної структури управління університетом з метою 
уникнення дублювання функцій та забезпечення ефективності роботи за 
напрямами  

6. Впровадження інтегрованої системи управління університетом зі 
створенням персональних цифрових кабінетів для співробітників з регулярним 
оновленням програмних завдань особистісного, професійного та кар’єрного 
зростання та звітом про їх виконання 

7. Активізація співпраці адміністрації університету з головою та членами 
наглядової ради, розширення спектру почесних докторів (Doctor Honoris Causa) 
університету  
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8. Запровадження дієвої системи зворотнього зв’язку, забезпечення 
відкритості ректора до кожного працівника та студента, інформування 
співробітників і студентів про ухвалені управлінські рішення та механізми їх 
виконання, загально-університетські заходи, оголошені наукові, інфраструктурі 
конкурси, конкурси ідей, відкриті грантові програми тощо  

 
Ціль № 2 – Впровадження освітніх технологій, що відповідають 
вимогам часу, потребам студентства та ринку праці  

1. Якість, а не формальність навчання! Комплексна комп’ютеризація 
навчального процесу, дотримання норм академічної доброчесності, модернізація 
інформаційно-бібліотечного забезпечення науково-освітніх процесів та 
матеріальної бази навчальних лабораторій 

2. Формування та забезпечення успішної реалізації індивідуальних освітніх 
траєкторій учасникам навчального процесу, започаткування нових спільних 
міжнародних освітніх програм, програм семестрової та кредитної  академічної 
мобільності 

3. Запровадження інноваційних форм і методів викладання та сучасних видів 
освітніх практик (у т.ч. відео-лекції, тренінги, електронні навчальні курси, 
система занурення, дистанційне навчання, інклюзивна освіта, дуальна освіта, 
ін.) 

4. Розвиток дуальної освіти; додаткове набуття студентами робітничих 
професій, професійних навиків для покращення їх практичної підготовки 

5. Ліцензування спеціальностей на вимогу ринку праці, збільшення спектру 
освітніх послуг – від короткотривалих курсів до міждисциплінарних освітніх 
програм та нових моделей безперервної освіти (в т.ч. навчальні курси для осіб 
старшого віку) 

6. Впровадження програми залучення до процесу освітньої підготовки відомих 
професорів, лекторів, практиків та тренерів 

7. Створення презентаційного портфоліо випускника університету з 
об’єктивним висвітленням його досягнень та активності  

8. Забезпечення сприятливих умов для підвищення рівня володіння іноземними 
мовами студентами та викладачами і розширення можливостей для 
академічної мобільності студентів та викладачів в Україні та за кордоном 

 
Ціль № 3 – Створення комфортного та сприятливого для 
розвитку особистості соціально-психологічного клімату у 
колективі  

1. Повага до кожного працівника і студента!  
2. Запровадження програм з вирішення питань забезпечення житлом 

викладачів і науковців 
3. Створення благодійного фонду, спрямованого на матеріальну допомогу 

співробітникам та студентам університету, які потрапили у скрутні життєві 
обставини  

4. Впровадження системи корпоративного медичного страхування для 
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штатних співробітників університету і студентства  

5. Запровадження гнучких програм індивідуального професійного 
вдосконалення, у т.ч. шляхом стажування у рейтингових українських/ 
закордонних університетах та наукових установах 

6. Широке залучення студентства та колективу до громадських заходів 
обласного та національного рівнів, в т.ч. популяризація університету; 
організація відкритих відпочинково-розважальних заходів для розвитку 
корпоративного спілкування в невимушеній атмосфері 

7. Створення умов для реалізації інноваційних ідей студентів та 
співробітників, допомога у  їх розробці, впровадженні та комерціалізації 

8. Цільова підтримка діяльності університетських художньо-мистецьких 
колективів та активне сприяння утворенню командних спільнот громадсько-
волонтерського, спортивно-оздоровчого та культурно-мистецького 
спрямування  

 
Ціль № 4 – Формування авторитетного іміджу університету та 
розвиток партнерства на національному та міжнародному 
рівнях 

1. Формування та утвердження авторитетного академічного статусу 
університету у національному та міжнародному освітніх просторах  

2. Налагодження ефективної співпраці з бізнесом, меценатами, інвесторами, 
народними депутатами, Луцькою міською радою, Волинською обласною радою, 
Волинською обласною державною адміністрацією, Міністерством освіти і 
науки України, Луцьким прикордонним загоном, Волинським обласним 
військовим комісаріатом, іншими структурами та управліннями для реалізації 
інвестиційних, інфраструктурних, наукових, освітніх, інноваційних та інших 
проектів для розвитку університету та Волині 

3. Входження університету в європейський та світовий дослідницький 
простір, мобілізація організаційних зусиль для участі у грантових програмах та 
проектах, в т.ч. транскордонній програмі «Польща-Білорусь-Україна» (2021-
2027), Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та ін. 

4. Залучення інтелектуального ресурсу університету до діяльності в 
експертних середовищах, в органах місцевого самоврядування, інститутах 
громадянського суспільства з впливом на суспільні, економічні та політичні 
процеси   

5. Заохочення до високих досягнень науковців та  студентів університету, їх 
справедливого визнання і відзначення нагородами та преміями  

6. Інтенсифікація співпраці з посольствами іноземних країн у царині 
академічних, наукових та культурних обмінів для студентів та викладачів 
університету 

7. Забезпечення активної участі університету як відповідального партнера 
в міжнародних університетських асоціаціях, спілках, консорціумах, в т.ч. у 
Міжнародній асоціації університетів,  Європейській асоціації університетів та 
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ін. 

8. Розширення практики створення спільних міжнародних освітніх та 
наукових програм. Збільшення можливостей академічної мобільності та 
отримання подвійних дипломів для здобувачів вищої освіти, викладачів, 
науковців  

 
Ціль № 5 – Комплексна інфраструктурна модернізація корпусів, 
лабораторій, гуртожитків, спортивної інфраструктури та баз 
відпочинку 

1. Будівництво нового гуртожитку для студентів та викладачів, в т.ч. для 
іноземних студентів, модернізація існуючих навчальних корпусів та 
гуртожитків  

2. Модернізація корпусу «Меридіан» та створення на його базі сучасного 
технопарку для розробки і впровадження інноваційної продукції за 
пріоритетними напрямками ЗВО 

3. Створення нових та модернізація існуючих навчальних та науково-
дослідних лабораторій, в т.ч. на базі провідних підприємств регіону 

4. Перетворення «Будинку офіцерів» у «Будинок вчених» з розміщенням у 
ньому сучасної конференц-зали, виставкового центру, профорієнтаційного 
відділу Луцького НТУ 

5. Модернізація спорткомплексу та стадіону університету з розширенням 
спектру надання послуг (проект на державний фонд регіонального розвитку на 
2021 рік мною уже подано) 

6. Створення сучасних баз відпочинку для студентів та викладачів 
університету на озерах Світязь та Пісочне 

7. Реконструкція приміщень по вул. Польовій для потреб військової кафедри 
та виробничих цілей 

8. 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. 

 

Ціль № 6 – Створення середовища для розвитку інноваційного 
підприємництва з можливостями додаткового 
працевлаштування студентів і викладачів 

1. Створення та налагодження ефективної роботи технопарку з комплексом 
сучасного обладнання для розробки, впровадження та реалізації 
фундаментальних та прикладних досліджень, налагодження виробництва 
інноваційної продукції 

2. Створення і забезпечення функціонування ІТ-кластера та стартап-
інкубаторів реалізації інноваційних ідей 
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3. Створення умов для започаткування студентами власного бізнесу з 
пілотною фінансовою підтримкою через систему прозорого конкурсного відбору  

4. Залучення інвесторів, меценатів, благодійних організацій до розвитку 
інноваційного підприємництва (стартапів) 

5. Застосування краудсорсингових технологій для реалізації інноваційних ідей  
6. Зацікавлення провідних підприємств до спільного налагодження 

виробництва інноваційної продукції, надання консалтингових послуг, 
запровадження бізнес-курсів тощо 

7. Використання аутсорсингу для виконання низки технічних рішень  
8. Створення умов для виробництва дослідних зразків інноваційної продукції 

та нових технологій у виробничих лабораторіях університету та допомога у їх 
просуванні та комерціалізації  

 
Ціль № 7 – Відновлення вмотивованості професорсько-
викладацького складу до потужних наукових досліджень та 
постійного підвищення фахового рівня 

1. Забезпечення додаткового заробітку співробітників, аспірантів та 
студентів шляхом налагодження при факультетах, кафедрах і лабораторіях 
виробництва інноваційної продукції, надання консалтингових послуг, реалізації 
бізнес-курсів, творчих курсів тощо 

2. Впровадження прозорої системи матеріального стимулювання ефективної 
наукової, дослідницької, інноваційної діяльності співробітників, в т.ч. 
преміювання за публікації у виданнях, що входять у наукометричні бази даних 
(Web of Science, SCOPUS) 

3. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 
університету з іншими університетами, установами НАН України, 
міжнародними партнерами, роботодавцями та бізнесом 

4. Широке представлення наукових досягнень університету на національних 
та міжнародних конференціях, форумах, виставках на високому інформаційно-
презентаційному рівні  

5. Організація тренінгів та інструктажів для інтеграції досліджень 
університету у провідні світові бібліографічні бази, міжнародні наукометричні 
бази даних (Web of Science, SCOPUS) 

6. Адаптація наукових видань університету до оновлених вимог МОН України, 
включення наукових видань університету до міжнародних наукометричних баз 
SCOPUS/ Web of Science 

7. Збільшення кількості спеціалізованих рад університету та забезпечення  
ефективної діяльності діючих  

8. Створення привабливої мотиваційної бази для талановитої молоді щодо 
вступу в аспірантуру та докторантуру 
 



 
8 

Ціль № 8 – Системна модернізація профорієнтаційної роботи  
1. Посилення інтеграції усіх структурних підрозділів та активізація 

міжфакультетської комунікації у профорієнтаційній роботі  
2. Ліквідація нечесної міжкафедральної конкуренції при залученні 

абітурієнтів  
3. Активізація функціонування асоціації випускників університету на 

взаємовигідних умовах із забезпеченням стабільного зворотного зв’язку  
4. Удосконалення мотиваційних підходів у профорієнтаційній роботі, 

вивчення доцільності створення окремого відділу профорієнтації  
5. Урізноманітнення комунікативних методик і форм доуніверситетського 

спілкування з талановитою шкільною молоддю;  налагодження взаємовигідної 
співпраці з навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації 

6. Розробка нового, сучасного сайту університету, постійне оновлення 
англомовних версій інтернет-сторінок факультетів та структурних 
підрозділів 

7. Розвиток онлайн-сервісного програмного забезпечення із консультування 
іноземних абітурієнтів, студентів та закордонних партнерів 

8. Підтримка та організаційний супровід академічної мобільності студентів і 
викладачів, збільшення кількості активних учасників “ERASMUS+” та інших 
міжнародних програм 

 
Ці цілі та шляхи є гнучкими і невичерпними. Запрошую у свою 

команду для спільної їх реалізації, корегування і доповнення. 
Набутий мною управлінський та політичний досвід, потенційні 

інвестиційні можливості, налагоджена співпраця з органами влади, 
управлінськими структурами, провідними підприємствами та організаціями, 
керівництвом Люблінського воєводства, транскордонних програм технічної 
підтримки дозволять реалізувати формулу «освіта-наука-бізнес-влада» на 
Волині.  

Ми зобов’язані створити умови для забезпечення якості навчання 
студентів. Для цього ми створені.  

Прикладу максимум зусиль, щоб спільно з вами це зробити.  
 
І про міфи 

1. Я проти об’єднання двох національних закладів вищої освіти Волині  
2. Я не ставлю за мету звільняти колег, зокрема, через помсту чи особисті 

образи. Стимулюватиму кожного до спільної якісної, порядної роботи  
3. Якщо є інші, мені не відомі, я відкрита до спілкування та їх розвіювання   

 
Будуймо майбутнє Луцького національного  

технічного університету разом ! 
 

З повагою, Ірина Вахович  
iryna.vakhovych@gmail.com 
+38 (099) 228-67-78 

mailto:iryna.vakhovych@gmail.com

