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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5 червня 2014р. – День народження Академії рекреаційних технологій і права. 

Академія рекреаційних технологій і права – це один із сучасних закладів 

Волині, де працює більше 70 викладачів та навчається понад 1000 студентів. Проте, 

незважаючи на свій вік, він посів чільне місце серед провідних закладів вищої 

освіти України. 

Випускники академії обіймають відповідальні посади в органах державного 

управління, в різних організаціях, підприємствах та приватних компаніях Волині, 

України та за кордоном. Серед випускників академії – управлінці високого рангу, 

успішні підприємці, депутати, знамениті спортсмени, висококваліфіковані 

спеціалісти, та інші. 

Академія рекреаційних технологій і права – сучасний навчальний заклад, 

відкритий для молоді з різнорівневою освітньою підготовкою, диференційованих 

соціальних можливостей і різного стану здоров’я. 

З ініціативи керівництва здійснюється фінансова підтримка талановитих 

студентів; студентів з малозабезпечених сімей; студентів-сиріт та студентів з 

особливими потребами. Надається вагома підтримка учасникам бойових дій та їх 

дітям; студентам-відмінникам; молодим науковцям; спортсменам; активним 

учасникам студентського самоврядування; юним талантам, досягнення яких 

зміцнюють позитивний імідж Академії 

 

МІСІЯ 

Академія рекреаційних технологій і права – це класичний, орієнтований на 

міжнародні стандарти освіти науково-освітній центр України, що надає якісні 

освітні послуги для формування творчої, національно свідомої, з чіткою 

громадянською позицією, з почуттям поваги до людської честі і гідності, всебічно 

розвиненої особистості; сприяє професійному, інтелектуальному і творчому 

розвитку здобувачів освіти у тому числі соціально незахищених верств населення, 

зокрема осіб з інвалідністю, а також їх підтримка у руслі подальшої соціалізації та 

адаптації до викликів сучасності. 

 

ГАСЛО 

Освіта – сьогодні! Кар’єра – завтра! Успіх – завжди 

 

ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

С – свідомість 

О – об’єднання академічної спільноти  

Ф – фаховість у професійній та науковій сфері 



Т – толерантність 

С – світова співпраця 

К – компетентність  

І – індивідуальність 

Л – лідерство 

С – соціалізація 

 

ЦІННОСТІ 
якість освіти  

«трикутник знань» (освіта-наука-інновації)  

наукові дослідження  

академічна свобода  і доброчесність  

верховенство права та демократії 

безпека держави  

освіта впродовж життя  

прозорість 

громадянська позиція та патріотизм  

демократія та гуманізм  

унікальність і креативність  

розвиток особистості  

людяність  

культура і традиції  

 

ВІЗІЯ 

Бути закладом вищої освіти науково-дослідницького типу, що активно 

сприяє підготовці високоосвічених, готових до кар’єри членів суспільства не лише 

для регіонального сегменту ринку праці, а й для національного та міжнародного. 

 

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

 Формування конкурентноздатного фахівця-професіонала.  

 Удосконалення системи забезпечення якості надання освітніх послуг.  

 Щорічний перегляд, оновлення та розроблення освітніх програм з 

урахуванням думки здобувачів світи, академічного  персоналу, 

роботодавців, випускників ЗВО та інших стейкхолдерів.  

 Європеїзація вищої освіти з урахуванням освітніх традицій 

Волинського краю.  

 Розвиток програм подвійних дипломів та академічної мобільності  

 Використання міжнародного досвіду за освітніми програмами Академії 

 Cпільні сертифікатні програми з галузевими об’єднаннями, кластерами 

тощо  



 Розвиток програм перепідготовки і сертифікації фахівців за 

вітчизняними та міжнародними програмами  

 Організація довузівської підготовки  

 Формування, пропагування, використання нових навчальних 

тренінгових курсів для виробничої і соціальної сфери  

 Підготовка і подання заявок на проекти національного та міжнародного 

фінансування  

 Консалтингова науково-практична діяльність.  

 Комерціалізація результатів НДР  

 Розвиток Кадрової політики університету  

 Удосконалення системи матеріального заохочення НПП  

 Розвиток осередків академічної спільноти  

 Розвиток масового спорту в академічній спільноті університету  

 Розвиток наукової та освітньої інфраструктури  

 Подальше покращення матеріально-технічної бази та аудиторного 

фонду  

 Продовження та розширення забезпечення повного доступу до освітніх 

послуг осіб із особливими потребами (з різними нозологіями)  

 Розвиток Бюджетної політики Академії  

 Удосконалення співпраці з Асоціацією випускників Академії 

рекреаційних технологій і права 


