МІСІЯ
Богословська освіта у Волинській православній богословській академії
орієнтована, передусім, на підготовку професіоналів, сфокусованих на
системне вивчення православного віровчення та церковної традиції з метою їх
подальшої реалізації у житті та пастирському служінні.
БАЧЕННЯ
ВПБА реалізує завдання підготовки високодуховної, освіченої,
інтелігентної особистості, яка у високотехнологічному та інноваційному світі
могла б зберегти та передати наступним поколінням моральні цінності і
забезпечувати потреби суспільства, у кваліфікованих фахівцях-богословах на
засадах поєднання освіти з наукою та практикою.
Пріоритетними напрямками у підготовці майбутніх священно- та
церковнослужителів є:

дослідження Православного віровчення, історії та традицій Церкви як
цілісного феномену;

обмірковування та наукове розкриття Божественного Одкровення, яке у
всій повноті міститься у Священному Писанні і Священному Переданні,
тлумачення Його в дусі святоотцівської спадщини;

ознайомлення з екзегезою біблійних текстів;

розкриття значення, змісту, мети Таїнств, свят, богослужбових обрядів і
чинопослідувань;

формування духовної культури особистості зокрема, і суспільства
вцілому;

православне розуміння устрою, побудови та управління Вселенською
Церквою, а також її специфіки у помісному вимірі;

розкриття перед людиною її місця у всесвіті, і усвідомлення нею мети
свого існування.
Крім того, підготовані фахівці можуть реалізуватися на різних
суспільних посадах (учитель предметів духовно-морального спрямування
тощо).
СТРАТЕГІЯ
Стратегічною метою ВПБА є побудова моделі сучасного духовноосвітнього вишу на засадах:
•
випереджального розвитку освітньої, наукової діяльності;
•
формування гармонійної, цілісної особистості;
•
конкурентоспроможності як в церковно-релігійній так і соціальногуманітарній сферах.

Академія забезпечує формування сукупності систематизованих знань,
умінь і практичних навичок, способів мислення, світоглядних і громадянських
якостей, морально-етичних цінностей, професійних, інших компетентностей у
галузі «Богослів’я».
ОСНОВНІ ВЕКТОРИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ АКАДЕМІЇ:
Продовження реалізації сформованого курсу щодо інноваційного
розвитку закладу, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців,
максимально адаптованих до вирішення завдань професійної діяльності,
духовно, інтелектуально та творчо розвинених, мовно компетентних,
патріотично та громадянсько свідомих.
Постійне удосконалення системи забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти, виконання стандартів вищої духовної освіти.
Активна інтеграція до світового, європейського освітнього та наукового
простору; міжнародне співробітництво; представництво результатів
досліджень в глобальних наукометричних базах даних. Забезпечення
співставленості організації та змісту освіти в академії з системами освіти
провідних навчальних закладів, розвиток мобільності студентів та викладачів.
Розвиток стійкого зв’язку та реалізація спільних проектів із
роботодавцями задля працевлаштування випускників.
Розвиток наукової діяльності;
Забезпечення якісного складу науково-педагогічних працівників,
підвищення рівня ефективності підготовки наукових кадрів, стажування,
підвищення кваліфікації.
Розвиток матеріально-технічної бази з метою забезпечення подальшого
поліпшення умов проведення освітнього процесу та наукової діяльності,
творчого розвитку особистості, виховної роботи, підвищення побутової
комфортності.
Забезпечення умов для формування гармонійної особистості,
благополуччя та конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти.
Формування духовної культури, моральної відповідальності, активізація
соціальної згуртованості молоді, розвиток волонтерства, підвищення
мотивації.
Національно-патріотичне виховання, на засадах християнської моралі –
основі духовного становлення нації.
Розвиток студентського самоврядування.
НАШІ ЦІННОСТІ
Поєднання історичних та сучасних аспектів духовно-морального
виховання студентів на християнських моральних цінностях.

