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Стратегічна мета університету – підготовка 

конкурентоздатних випускників на ринку праці регіону.  

Для реалізації мети необхідно розв’язати такі завдання: 

УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ 

1. Розподіл повноважень гілок 

керування закладом. Ректорат на чолі з 
ректором виконує представницькі та 

адміністративні функції. Вчена рада, в яку 
входять відомі вчені та співробітники 
університету, виконує «законодавчі» функції. 

Ректор може бути членом ради, але не її 
головою. Вчена рада контролює діяльність 

ректора і його адміністрації. 
2. Науково-педагогічну, адміністративну 
діяльність (в межах повноважень, 

передбачених Законом України «Про вищу 
освіту» розподіл навчального навантаження, 

формування (прийом, звільнення, 
преміювання) кадрового складу виконують 
завідуючі кафедр, декан факультету, 

директори відокремлених структурних 
підрозділів. 

3. Знищення практики «інтелектуального 
рабства»: у випадках, коли є необхідність 
залучення провідних вчених, викладачів, 

навчальне навантаження виконують 
безпосередньо вони, а не штатні викладачі 

університету. Навчальне навантаження 
викладачам кафедри планувати згідно 
діючих нормативів, недопустиме 

привласнення ставок ректором. 
4. Створити умови щодо повернення до 

Луцького НТУ провідних науковців та 
викладачів, що були репресовані 
попередньою владою. 

5. Створити незалежну від впливу 
ректора РАДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ, що буде 

розглядати випадки незаконного звільнення з 
роботи чи приниження честі, гідності та 
законних прав працівників університету, а 

також запровадити посади олбусменів з прав 
викладачів і студентів. Забезпечити умови 

незалежного розгляду контрактів викладачів. 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

1. Переглянути навчальні програми з 

метою недопущення малочисельних груп (2–
3 студента). Орієнтація на ринок праці 

регіону. Переведення на  індивідуальний 
план (зміна  навчального плану) за 
узгодженням з підприємствами. Переглянути 

необхідність для регіону нововідкритих 
спеціалізацій. 

2. Кожному студенту робітничі професії. 
3. Забезпечити зростання обсягів 
викладання практичних навиків і умінь 

студентам, краще їх підготовляти до 
самостійної праці.  Ввести нові методики 

надання знань 
СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

1. Розробити (вдосконалити ) рейтингову 

оцінку роботи всіх категорій працівників 
університету. Відзначення якості роботи 

(грошові доплати, премії, грамоти …) 
здійснювати за рейтинговою оцінкою 
прозоро, а не за уподобанням ректора. 

2. Покращувати житлові умови 
студентів у гуртожитках (навчальні 

кабінети, столи в фойє, вай-фай), 
модернізація бази оздоровлення та 
відпочинку співробітників, студентів 

університету 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

1. Створення єдиного науково-дослідного 
центра колективного користування, 
забезпечивши його  сучасним науковим та 

виробничим обладнанням. Угоди з іншими 
навчальними закладами (ВНУ) про спільне 

використання наукового обладнання. 
2. Передбачити у навчальних програмах 
обов’язкових курсів та практик  наукову 

роботу кожному студенту.  
 

 


