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про виконання умов контракту 
з Міністерством освіти і науки України

Для виконання покладених на Університет статутних функцій з формування
патріотичної  національної  еліти  України,  забезпечення  підготовки
висококваліфікованих  фахівців  для  органів  державного  управління,  наукових,
освітніх установ та суб’єктів підприємництва, відповідно до Законів України «Про
вищу освіту»,  «Про освіту»,  а  також згідно з  вимогами суспільства,  у  звітному
періоді  продовжено  реалізацію  Програми  розвитку  Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля на період до 2020 р.

Програма втілюється з метою здійснення якісних і кількісних перетворень в
Університеті  для  збереження  та  підтвердження  ним  повноцінних характеристик
статусу національного університету України, як одного з лідерів освіти та науки
державного рівня. Основним завданням здійснюваних заходів є посилення позиції
Університету  як  головного  навчально-наукового  центру  Луганського  регіону  з
підготовки  фахових,  науково-педагогічних,  наукових,  управлінських  кадрів  для
галузей економіки та сфер суспільного життя, органів влади.

Кінцевою метою діяльності Університету є підготовка висококваліфікованих
фахівців європейського рівня, творче поєднання освітянської і наукової діяльності,
інтеграції системи університетської освіти в єдиний європейський освітній простір.

Свою місію Університет реалізує через основні напрями розвитку, до яких
належать  суспільно-виховна,  освітня,  інноваційна,  науково-дослідницька,
міжнародна, фінансово-економічна, виробничо-господарська діяльність. 

Згідно до Статуту мета Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля -  підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на
національному та  міжнародному ринку праці  фахівців для наукових та  освітніх
установ, органів державної влади і управління, підприємств всіх форм власності за
всіма рівнями вищої  освіти в  усіх галузях  освіти (відповідно до міжнародних і
вітчизняних  класифікацій  освіти),  утвердження  національних,  культурних  і
загальнолюдських цінностей. 

Для реалізації зазначеної мети та Концепції освітньої діяльності університету
виконувались наступні завдання:

 забезпечення,  із  урахуванням  розвитку  науки  і  вимог  ринку  праці,
відповідності освітніх програм Університету потребам держави і суспільства;
 формування  в  Університеті  культури  якості  як  основи
конкурентоспроможності Університету та його випускників;
 інтенсифікація  освітнього  процесу  завдяки  широкому  впровадженню
інформаційно-комунікаційних  технологій  і  зменшенню  частки
репродуктивної складової;



 запровадження системи мотивації  науково-педагогічних працівників до
вдосконалення навчальних програм і забезпечення якості освіти;
 диверсифікація джерел фінансування освітньої діяльності  Університету
як  основа  реальної  академічної  автономії  і  необхідна  умова  оновлення
матеріально-технічної бази для навчання і наукових досліджень;
 забезпечення валідності процедур оцінювання;
 формування ефективної системи відбору талановитої молоді на навчання
до Університету як за рахунок профорієнтаційної роботи з випускниками (за
попереднім  рівнем  освіти),  так  і  в  результаті  розвитку  інтегрованої
неперервної системи відбору і підготовки кадрів;
 формування  стійкої  позитивної  академічної  репутації  Університету  за
всіма освітніми програмами в Україні та за її межами;
 забезпечення  довіри  ринку  праці  до  присвоєних  Університетом
кваліфікацій, зростання ролі Університету на міжнародному ринку послуг як
завдяки  збільшенню  частки  іноземних  студентів,  так  і  завдяки  участі  у
міжнародних  програмах  академічної  мобільності,  формуванню  суспільних
цінностей та духовних орієнтирів в освітньому й науковому процесах.

На цьому була зосереджена діяльність ректора протягом звітного року, що
повністю відповідає обов’язкам, зазначеним в контракті. А саме:

6.1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами
на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти 

З  метою  удосконалення  освітнього  процесу  пріоритетними  напрямами
розвитку цієї сфери діяльності були:

- наповнення відповідним змістом освітньої діяльності на основі використання
сучасних навчальних технологій; 

- запровадження  прогресивних  технологій  атестації  студентів  і  слухачів  на
різних етапах їх підготовки;

- впровадження  та  використання  системи  управління  якістю,  що  відповідає
вимогам  міжнародного  стандарту  ISO  9001:2015.  Сертифікат  видано
уповноваженим  органом,  акредитованим  Національним  агентством  з
сертифікації  України  (НААУ),  який  є  членом  Міжнародної  організації  з
акредитації;

- боротьба  з  плагіатом.  Антиплагіатна  система  компанії  UNICHEC
використовується для контролю оригінальності письмових робіт студентів та
аспірантів, а також наукових і академічних робіт, проводиться поповнення
єдиної електронної бази дипломних робіт (проектів) бакалаврів, спеціалістів,
магістрів з метою забезпечення можливості перевірки на плагіат усіх робіт у
межах  попереднього  контролю.  База  щорічно  поповнюється,  кількість
внесених  до  неї  дипломних  робіт  (проектів)  складає  близько  3000
найменувань. 
При підготовці фахівців з вищою освітою використовувся досвід провідних

університетів  світу  шляхом  запровадження  академічних  обмінів,  реалізації
міжнародних програм: Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу
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вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education у сфері «Internet of
Things» (Інтернет речей), Програма Еразмус+ за напрямом KA1 International Credit
Mobility тощо.

Договірні  зобов'язання  по  підготовці  спеціалістів  для  потреб  народного
господарства,  в  тому  числі  на  комерційних  засадах,  виконано  повністю.
Підготовлено: молодших спеціалістів – 184, бакалаврів – 1320, спеціалістів – 59,
магістрів – 888, загалом – 2451 особа.

Для  забезпечення  підготовки  фахівців  за  третім  рівнем  вищої  освіти  -  за
освітньо-науковим ступенем доктора філософії - ліцензовано 15 спеціальностей. За
звітний  період  в  університеті  функціонувало  7  спеціалізованих  вчених  рад  з
захисту  докторських  (5  рад  )  і  кандидатських  дисертацій  (2  ради)  за  12
спеціальностями.  Протягом  звітного  періоду  науковцями  університету  було
захищено 4 докторських та 15 кандидатських дисертацій.  

В докторантурі університету навчається  10 докторантів з них 8 – бюджет та
2 за контрактом, а в аспірантурі –  91 здобувач, з них  36 осіб за очною формою
навчання, 32- за заочною, 23 – за контрактом.

6.2. Проведення підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації
працівників вищого навчального закладу.

У  2018  році  здійснювалося  навчання  зацікавлених  осіб  (в  тому  числі  і
викладачів університету) за програмами MICROSOFT IMAGINE ACADEMY, що
передбачає  вивчення Word 2010, Excel  2010,  PowerPoint  2010, Word 2013,  Excel
2013,  PowerPoint  2013,  HTML5, Java  та інших сучасних ІТ -  програм.   Завдяки
міжнародній підтримці запроваджені програми підвищення кваліфікації з мовної
підготовки:  Програма  малих  стипендій  з  вивчення  англійської  мови  («English
Access  Microscholarship  Program»)  за  підтримки  Посольства  США  в  Україні,
Англійська  мова  для  університетів  за  підтримки  Британської  Ради  в  Україні.
Протягом звітного періоду підвищили кваліфікацію 85 викладачів університету.

6.3. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань
вищого навчального закладу.

На  виконання  державного  замовлення  та  інших  договірних  зобов’язань  в
університет  у  2018 році  за  всіма  формами  навчання  прийнято:  за  програмами
підготовки молодших спеціалістів – 199 осіб; бакалаврів – 1382 особи; магістрів –
1251 особа.  Загалом  –  2832 особи.  Державне  замовлення  з  урахуванням
корегування обсягів виконано повністю.

6.4.  Дотримання  вищим  навчальним  закладом  ліцензійних  умов
провадження освітньої діяльності.

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти навчальним
закладом дотримуються. Отримана нова ліцензія у зв’язку з приєднанням до СНУ
ім. В. Даля Донбаського державного технічного університету. 
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6.5. Високоефективна  наукова,  науково-технічна  та  інноваційна
діяльність  вищого  навчального  закладу,  в  тому  числі  впровадження
результатів  його  наукових  досліджень,  міжнародне  наукове  та  науково-
технічне співробітництво.

Наукова  та  інноваційна  діяльність  в  університеті  здійснювалася  через
науково-дослідні  лабораторії  кафедр,  а   також  через  НДІ  духовного  розвитку
людини та  НДІ “Іскра”. 

 Університет  вів  активний  пошук  потенційних  інвесторів  на  наукові
дослідження та на впровадження їх результатів. Результати наукових досліджень
висвітлювалися  на  різного  рівня  конференціях  та  публікувалися  у  наукових
виданнях  університету.  У  2018  році  університет  прийняв  участь  у
III  Міжнародному  Форумі  "INNOVATION  MARKET",  став  організатором  13
конференцій з них,  8 міжнародних та  5 Всеукраїнських конференцій. Результати
наукових  досліджень  студентів  доповідались  на  12 конференціях,  з  них  3  -
міжнародні.  В  університеті  видається  Вісник  Східноукраїнського  національного
університету  ім.  В.  Даля,  який  є  фаховим  виданням  України  і  включений  до
міжнародної  наукометричної  бази даних  Index Copernikus,  7 збірників  наукових
праць,  3 з  яких  включені  до  міжнародної  наукометричної  бази  даних  Index
Copernikus.

У  2018  році  в  університеті  виконувалось  6 НДР,  які  фінансуються  з
держбюджету  у  обсязі  понад  3 млн.  грн.  та  2 спільних міжнародних наукових
проекти  з  науковцями  Польщі  і  Литви  (Спільний  українсько-польський  проект
«Дослідження властивостей сингулярного скелетону у діфрагованому світловому
полі»).  На  нові  конкурси  наукових  проектів  до  МОН  України  було  подано  9
проектних пропозицій.

Створена  нова  лабораторія  -  Fabrication  Laboratory  (FabLab)  за  підтримки
міжнародної організаціїї Terre des Hommes. 

Всі  результати  науково-дослідних  робіт,  які  виконувалися  в  університеті
впроваджено в начальний процес. До більшості прикладних результатів досліджень
виявлена зацікавленість вітчизняних та закордонних підприємств та організацій.
Рівень наукових досліджень практично за всіма напрямками відповідає світовому.

6.6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних
результатів.

Наукові  дослідження  в  університеті  проводяться  за  всіма  пріоритетними
напрямками  розвитку  науки  і  техніки.  Рівень  наукових  досліджень  науковців
університету підтверджується їх визнанням як в Україні так і за кордоном.

 Науковцями   науково-дослідної  лабораторії  кафедри  залізничного,
автомобільного  транспорту  та  підйомно-транспортних  машин   за  результатами
дослідження  взаємодії  колеса  з  рейкою  запропоновані  шляхи  підвищення
ефективності їх зчеплення. Перш за все, це інноваційним криогенним методом із
застосуванням сухого льоду.  Запропонований метод дозволяють відмовитися від
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піску  та  знизити  опір  руху  до  20  %.  Результати  досліджень  презентувалися  в
Україні  та  за  кордоном  і  стали  основою  міжнародного  українсько-литовського
проекту. За  результатами  досліджень  з  підвищення  безпечної  експлуатації
підіймальних споруд створено конструкцію колодкового гальма вантажопідйомних
кранів, застосування якого дозволить знизити динамічні навантаження на металеві
конструкції кранів. Конструкція гальма захищена патентом України на винахід.

Науковцями  факультету   інженерії  запропонована  прогресивна  технологія
аерозольного  нанокаталізу  та  створена  для  її  реалізації  дослідна  установка  для
здійснення  процесів  каталітичного  окиснення  органічних  відходів  хімічних  та
нафтопереробних підприємств. Результати досліджень високо оцінені фахівцями у
галузі  хімічних  технологій.  Інноваційна  розробка  на  100  %  готова  до
впровадження.  Отримані  результати  презентувалися  на  міжнародному
інноваційному форумі та визвали зацікавленість у потенційних інвесторів.

Науковцями  інституту  економіки  та  управління  наукові  дослідження
проводились  у  контексті  вирішення  проблеми  удосконалення  фінансового
механізму господарюючих  суб’єктів  в  контексті  парадигми сталого  розвитку за
наступними напрямками: пріоритети  розвитку  фондового  ринку  та  перспективи
використання  сучасних  фондових  інструментів  формування  капіталу  суб’єктів
господарювання; формування стратегії фінансового забезпечення сталого розвитку
територій; формування механізму фінансового регулювання розвитку підприємств
реального  сектору  економіки  в  умовах  невизначеності.  Результати  дослідження
знайшли відображення в стратегії розвитку Луганської області.

Науковцями  науково-дослідного  інституту  духовного  розвитку  людини  в
галузі  педагогіки   розроблено  та  імплементовано  аксіологічно-орієнтовані
технології  виховання  та  освіти  студентської   молоді  ХХІ  століття  на  засадах
духовно-культурних  цінностей;   розроблено  та  імплементовано  інноваційні
технології  використання  мистецтва,  художнього  образу  в  процес  формування
Одухотвореного образу Людини Культури ХХІ століття;  розроблено  теоретичну
модель   формування  у  студентської  молоді   Одухотвореного  образу  Людини
Культури ХХІ століття як ідеалу досконалості у процесі виховання та освіти на
засадах духовно-культурних цінностей.

6.7.  Захист  прав  інтелектуальної  власності  на  результати  наукової  та
науково-технічної  діяльності,  отримані  за  рахунок  коштів  державного
бюджету. 

Винахідницька  діяльність  в  університеті  є  однією  з  пріоритетних,  що
підтверджується  високими  показниками  та  свідчить  про  ступінь   інноваційної
привабливості  та  конкурентоспроможності  результатів  наукових  досліджень.
Впродовж  2018  року  науковці  університету  отримали  52 патентів  України  та
подали 32 заявки на об’єкти інтелектуальної власності. 

6.8. Застосування  нових  наукових,  науково-технічних  знань  під  час
підготовки кадрів із вищою освітою. 
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Результати  наукових досліджень  впроваджуються  в  навчальний процес.  У
2018  році  видано  18 монографій  та  20 навчальних  посібників   і  підручників.
Науковці  університету  опублікували  614 наукових  статей  у  фахових  виданнях
України та  154 наукові статті  у виданнях, що входять до наукометричних базах
даних (  Scopus - 48, Web of Science - 11). За результатами досліджень оновлено
курси  лекцій,  розроблено   нові  лабораторні  та  практичні  роботи,  видаються
методичні вказівки для лабораторних та практичних занять.

6.9.  Організація  навчального  процесу  відповідно  до  стандартів  вищої
освіти.

Організація  освітнього  процесу  в  університеті  здійснюється  відповідно  до
стандартів  освітньої  діяльності,  стандартів  вищої  освіти,  та  Положення  про
організацію освітнього процесу у Східноукраїнському національному університет
імені Володимира Даля.

З метою підвищення якості освітньої діяльності,  в тому числі навчального
процесу,  відбувалось  оновлення  нормативної  бази  університету  з  урахуванням
вимог  чинних законів  України,  а  також відповідно  до  вимог  до  стандарту  ISO
9001:2015 підготовлено нормативно-організаційні документи щодо усіх складових
діяльності університету.

Для забезпечення можливості студентів обрати власну траєкторію навчання
навчальні  плани  підготовки  фахівців  першого  рівня  вищої  освіти  освітнього
ступеня  "бакалавр"  передбачають  власний вибір  ними навчальних дисциплін  за
спрямуваннями:  соціально-психологічним,  технологічним,  правовим,
підприємницьким, мовним та ін. Такі спрямування є обов'язковими для студентів,
але  їм  дається  можливість  обирати  навчальну  дисципліну  із  запропонованого
переліку в межах відповідного спрямування. З метою покращення інформованості
щодо  вибіркової  складової  освітніх  програм  та  оптимізації  формування
загальноуніверситетських  груп  розпочата  робота  над  створенням  сайту,  за
допомогою  якого  студенти  можуть  стисло  ознайомитись  із  запропонованими
курсами,  побачити  найбільш  популярні  з  них  та  кількість  уже  зареєстрованих,
отримати докладну інформацію про викладачів, зареєструватись та здійснити свій
вибір онлайн.

З  метою  посилення  методичного  забезпечення  дисциплін і  на  виконання
вимог щодо забезпечення прозорості діяльності закладів освіти з надання освітніх
послуг значна увага приділялася розміщенню на офіційному сайті університету та
в  системі  MOODLE  електронних  посібників  та  методичних  матеріалів,  що
супроводжують викладання дисциплін за всіма спеціальностями.

6.10.  Дотримання  прав  та  законних  інтересів  осіб  з  особливими
потребами.

З метою дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами
в університеті протягом року побудовані пандуси у всіх навчальних корпусах, в
навчальних корпусах №1, 3 обладнано спеціальні туалетні кімнати.
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6.11.  Стабільне  фінансово-економічне  становище  вищого  навчального
закладу  та  ефективне  використання  майна,  закріпленого  за  вищим
навчальним  закладом (переданого  йому),  дотримання  вимог  законодавства
під час надання в користування іншим особам зазначеного майна.

Всі  завдання  з  фінансових  питань,  поставлені  Східноукраїнському
національному університету імені Володимира Даля у звітному періоді, виконані.

Керуючись законами України «Про освіту»,  «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», Бюджетним кодексом України, Указом Президента
України «Про державне казначейство  України»,  Статутом університету,  іншими
нормативно-правовими  актами  університет  провадить  фінансово-господарську
діяльність  відповідно  до  затверджених  МОН України  кошторисів  загального  та
спеціального фондів державного бюджету.

Кошториси  надходжень  і  видатків  університету  розробляються  та
виконуються  відповідно  до  «Порядку  складання,  розгляду,  затвердження  та
основних вимог до використання кошторисів бюджетних установ», затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228. 

Дохідна частина загального фонду – це виділені державою асигнування на
підготовку  кадрів  та  наукову  діяльність.  Дохідна  частина  спеціального  фонду
наповнюється  за  рахунок  надходжень  структурних  підрозділів  університету,
отриманих  від  надання  освітніх,  наукових  та  інших  послуг.  Головною  метою
роботи  з  управління  і  використання  фінансів  було  забезпечення  вдосконалення
навчального процесу та наукової діяльності, а також матеріально-технічної бази.
При цьому, в першу чергу,  роботу було спрямовано на забезпечення виконання
захищених  статей  бюджету:  виплата  стипендії,  заробітної  плати,  комунальних
платежів.

На фінансування діяльності університету із державного бюджету в 2018 році
надійшло коштів загального фонду у сумі 129 млн. 032 тис. грн. 

Кошти  використані  в  повному  обсязі  згідно  з  кошторисом  на  виплату
заробітної плати з нарахуваннями співробітникам (98 млн.744тис.грн), стипендію
студентам, аспірантам та докторантам (22 млн.642тис.грн), комунальні послуги (3
млн.614тис.грн),  державну  підтримку  студентів  із  числа  дітей-сиріт  (2млн.
834тис.грн).  Також,  у  цьому  році,  на  фінансування  капітального  ремонту  даху
гуртожитку держава виділила фінансування у сумі 1млн.грн.

Науково-дослідною частиною університету на придбання обладнання, оплату
відряджень  та  патентів  для забезпечення  проведення  наукових досліджень було
використано коштів у сумі 198 тис. грн.

Фонд  спеціальних  коштів  університету  сформовано  за  рахунок  надання
освітніх  послуг  та  від  господарської  діяльності.  Це  кошти,  які  отримані  від
підготовки  спеціалістів  на  контрактній  основі  27млн.  567тис.  грн.,  плати  за
проживання в гуртожитках 2млн. 534тис.  грн та кошти від реалізації  та  оренди
майна  209тис.грн.  За  рахунок  надходжень  спеціального  фонду,  відповідно  до
затвердженого  кошторису,  ректоратом  було  забезпечено  регулярну  виплату
заробітної плати на загальну суму 15млн. 175тис. грн, оплату комунальних послуг
2млн. 290тис. грн. Крім цього, ці ж кошти було спрямовано на розвиток навчально-
лабораторної та утримання технічної бази університету у сумі 3млн. 090тис.грн
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В процесі діяльності бухгалтерською службою університету забезпечено
прозорість  складання  кошторису  та  використання  коштів  відповідно  до
кошторисних  призначень.  Інформація  про  фактичне  використання  коштів  за
всіма  програмами  та  видами  в  розрізі  загального  та  спеціального  фондів
щокварталу  розміщувалась  на  сайті  університету,  а  також на  єдиному  веб  -
порталі використання публічних коштів «Є-ДАТА».

Для виконання завдань та функцій в освітній та науковій сферах університет
здійснює  фінансово-господарську  діяльність  використовуючи  майно  (будинки,
споруди,  технологічне  обладнання,  транспортні  засоби,  засоби  зв’язку  тощо)  та
кошти,  передані  йому  в  оперативне  управління  і  постійне  користування
Міністерством  освіти  і  науки  України.  Все  майно,  яке  знаходиться  на  балансі
університету,  ефективно  використовується  в  навчальному  процес,  науковій  та
господарській діяльності та перебуває на зберіганні у матеріально-відповідальних
осіб, які є на кожній кафедрі чи структурному підрозділі. З кожною матеріально-
відповідальною особою укладена угода про повну матеріальну відповідальність.
Фактична  наявність  та  умови  зберігання  матеріальних  цінностей  перевіряються
щорічно шляхом проведення інвентаризації. 

Майновий стан університету характеризують такі показники: 
Необоротні активи університету на 01.12.2018 року складають:
 - основні фонди – 340 млн.063 тис. грн. ; - залишкова вартість – 182 млн. 492

тис. грн. ; - знос – 157 млн. 571 тис. грн. ; 
- нематеріальні активи – 38 тис. грн.; - інші необоротні активи – 17 млн. 133

тис. грн. 
Оборотні активи університету станом на 01.12.2018 р. складають 4 млн. 403

тис. грн. 
Протягом  року  відбувався  рух  основних  засобів,  а  саме:  -  придбано  за

рахунок  спецкоштів  основних засобів  на  суму 604  тис.  грн.,  списано  морально
зношених основних засобів на суму  255 тис. грн. 

Більшість матеріальних засобів придбана через систему Prozorro, що дозволило
зекономити 786,9 тис. грн. Економія державних коштів за процедурами відкритих
торгів у 2018 році склала 574,5 тис грн.

З дозволу МОН України і Фонду державного майна України, відповідно
до  законодавства  університетом  укладаються  договори  оренди  нерухомого
майна,  закріпленого  за  ним  на  правах  оперативного  управління.  В  оренду
надавалися  приміщення,  які  не  належали  до  аудиторного  фонду  та  з  метою
покращення соціально-культурних та побутових умов навчання та проживання
студентів  і  працівників університету.  Бухгалтерією університету проводилось
нарахування орендної плати та здійснювався постійний контроль за своєчасною
сплатою орендних платежів.  У 2018 році  університет  має  укладені  договори
оренди  на  нежитлові  приміщення  з   суб’єктами  господарювання.  Загальна
площа приміщень навчального закладу, що здана в оренду, становить 1095,6 кв.
м. За звітний період від оренди приміщень університет отримав  140 тис. грн.

Для  відновлення  навчальних  корпусів  та  гуртожитків,  протягом  року
проводились  планово-ремонті  роботи.  За  звітній  період  проведені  -поточний
ремонт в аудиторіях та коридорах; ремонт системи опалення;заміна вікон, дверей;
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ремонт електромережі; ремонт санвузлів корпусів та гуртожитку. Відремонтовано
дах гуртожитку №2.

Проведено  комплекс  заходів  щодо  підготовки  до  опалювального  сезону,
внаслідок чого вдалось вчасно ввімкнути опалення в усіх навчальних корпусах та
гуртожитках.

6.12.  Подання  засновнику  щоквартальної  звітності  про  використання
майна,  закріпленого  за  вищим  навчальним  закладом  (переданого  йому),
зокрема майна, наданого у користування іншим особам.

З  метою  забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері  управління
об’єктами  державної  власності,  контролю  за  ефективністю  використання
державного  майна університетом постійно протягом звітного періоду вносились
зміни  до  автоматизованої  інформаційної  системи  Фонду  державного  майна
України  «Юридичні  особи».  Звітність  щодо  об’єктів рухомого  і  нерухомого
державного майна, закріпленого за університетом, до Міністерства освіти і науки
України надавалась щоквартально. 

Відповідно  до  Закону  України  "Про  оренду  державного  та  комунального
майна"  державне нерухоме майно,  яке  обліковується  на  балансі  університету,  в
оренду  передавалось,  відповідно  до  договорів  укладених  з  регіональним
відділенням  Фонду  державного  майна  України.  Звітність  Міністерству  освіти  і
науки  України  щодо  укладених  договорів  та  коштів  отриманих  від  оренди
надавалась  щоквартально за  формою «Майно-1» через  Інформаційно-аналітичну
автоматизовану систему управління фінансовими ресурсами МОН України (ІАСУ
ФР). 

6.13.  Дотримання  умов  колективного  договору,  статуту  вищого
навчального закладу.

У звітній  період адміністрацією університету виконані  всі  зобов’язання  за
колективним договором з профспілковим комітетом.

6.14. Захист інформації відповідно до законодавства.

На вимоги нормативних документів інформація, яка є власністю держави або
інформація  з  обмеженим  доступом,  обробляється  в  системі  із  застосуванням
комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) з підтвердженою відповідністю.

Захист  таємної  інформації,  яка  обробляється  в  університеті,  відповідає
Закону  України  «Про  державну  таємницю»,  «Зводу  відомостей  які  становлять
державну  таємницю  України»  від  12.08.05р.  та  «Порядку  організації  та
забезпечення  режиму  секретності  в  державних  органах,  органах  місцевого
самоврядування,  на  підприємствах,  в  установах  і  організаціях»,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1561».

6.15  Дотримання  вищим  навчальним  закладом  вимог  законодавства,
забезпечення виконання в установлені  строки вимог Держфінінспекції  та її
територіальних органів.
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Вимоги Держфінінспекції за результатами ревізії ,  яку проведено у травні-
червні 2018 року виконано згідно до чинного законодавства. 

6.16. Виконання вищим навчальним закладом вимог органів державного
нагляду  (контролю)  у  сфері  господарської  діяльності,  а  також  вимог
засновника.

Протягом звітного періоду вимоги законодавства у сфері господарської
діяльності,  зокрема  належної  якості  освітніх  послуг,  виконувались  з
дотриманням  вимог  Державної  інспекції  навчальних  закладів  Міністерства
освіти і науки України та інших органів державного нагляду (контролю). 

Ліцензування  освітніх  послуг  в  університеті  здійснювалось  у
відповідності  до  Закону  України  від  02.03.2015  року  №  222-УІІІ  «Про
ліцензування видів господарської діяльності» із дотриманням ліцензійних умов
затверджених  постановою Кабінету  Міністрів  України  від30.12.2015  року  №
1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої  діяльності
закладів  освіти».  Акредитація  спеціальностей  в  університеті  здійснювалась  у
відповідності  до  Положення  про  акредитацію  вищих  навчальних  закладів  і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року №
978.  Також в цій діяльності університет керувався наказом Міністерства освіти
і  науки,  молоді  та  спорту  України  від  13  червня  2012  р.  №  689  «Про
затвердження  Державних  вимог  до  акредитації  напряму  підготовки,
спеціальності та вищого навчального закладу», зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 4 липня 2012 р. за № 1108/21420.

Протягом  звітного  періоду  постійно  здійснювались  заходи  щодо
підтримки будівель, споруд і приміщень університету в належному санітарно-
технічному стані, проводилась робота (інструктаж, навчання) з питань охорони
праці. 

6.17.  Вжиття  заходів  щодо  вдосконалення  управління  вищим
навчальним  закладом,  зміцнення  фінансово-господарської,  трудової
дисципліни.

З  метою  вдосконалення  управління  університетом  запроваджуються
принципи  системи  управління  якістю,  відповідно  до  стандарту  ISO  9001:2015.
Розроблені  нові  документи  згідно  до  міжнародних  стандартів  до  досвіду
управління  провідних  вишів  світу.  Керівний  склад  університету  з  метою
удосконалення  управлінських  навичок  бере  участь  у  відповідних  семінарах  та
тренінгах.  Забезпечується  взаємодія  адміністративного  керівництва  (ректор,
проректор, декан, завідувач кафедри, керівник структурного підрозділу) та різних
форм  колегіального  демократичного  самоврядування  (збори  (конференція)
трудового  колективу,  вчена  рада,  ради  факультетів  та  ін.),  що  забезпечує
ефективності  діяльності  та  розвитку  всіх  підсистем  університету  (навчально-
виховної, наукової, фінансово-економічної, кадрової роботи). Поточні та планові
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питання щотижнево розглядаються на ректоратах.
У  своїй  фінансово-економічній  роботі  ректорат  керувався  Бюджетним

Кодексом  України,  Законом  України  про  Державний  бюджет,  Указами,
Постановами Президента  України,  Верховної  Ради,  Кабінету Міністрів  України,
наказами та розпорядженнями Міністерства  освіти і  науки України.  Видавалися
накази  та  розпорядження ректора  університету щодо економного,  заощадливого
використання бюджетних коштів.

6.18.  Виконання  навчальних  планів  і  програм,  дотримання  всіма
підрозділами  вищого  навчального  закладу,  штатно-фінансової  дисципліни,
організація та здійснення контролю за навчальною діяльністю.

У відповідності до статті 16 Закону України «Про вищу освіту», Положення
про  систему  забезпечення  якості  освітньої  діяльності  та  якості  вищої  освіти
Східноукраїнського  національного  університету  імені  Володимира  Даля»  в
університеті функціонує цілісна система об’єктивних діагностичних, методичних,
нормативних  документів,  що  регламентують  ефективне  управління  якістю
освітньої  діяльності,  а  також  здійснення  процедур  забезпечення  якості  вищої
освіти в університеті:  моніторингу та  періодичного  перегляду  освітніх  програм;
оцінювання  здобувачів  вищої  освіти,  науково-педагогічних  працівників
університету;  публічності  інформації  про  освітні  програми;  забезпечення
ефективної  системи запобігання  та  виявлення академічного плагіату у наукових
працях  співробітників  університету  та  здобувачів  вищої  освіти,  організація  та
здійснення  контролю  за  виконанням  навчальних  планів  і  програм  навчальних
дисциплін.

Так,  в  2018 році  проведено внутрішню та зовнішню аудиторські  перевірки
системи управління якістю, впроваджено систему управління якістю університету
відповідно  до  стандарту  ISO  9001:2015  «Quality  management  systems  —
Requirements»  («Системи управління якістю.  Вимоги»)  та  отримано відповідний
сертифікат від Органу сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів».

Відповідно до частини шостої статті  21 Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності» та згідно з наказом Міністерства  освіти і  науки
України  №  42-л  від  10  березня  2017  року  переоформлена  в  установленому
законодавством порядку ліцензія Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля на освітню діяльність у сфері вищої освіти. Станом на 31
травня 2017 року Відомості щодо здійснення освітньої діяльності  у сфері вищої
освіти  розміщені  на  сайті  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  в  Єдиній
державній електронній базі з питань освіти.

Отримана  14.03.2018  р.  ліцензія  на  освітню  діяльність  (розширено
провадження  освітньої  діяльності)  у  сфері  вищої  освіти  на  першому
(бакалаврському) рівні:

№
з/п

Шифр і назва
галузі знань

Код і найменування напряму
підготовки, спеціальності,

виду освітньої послуги

Ліцензований
обсяг

Номер
рішення за

кожною
спеціальністю

11



(наказ МОН, в
якому

приймалося
рішення до

даної
спеціальності)

1.
12 Інформаційні 
технології

126 Інформаційні системи та
технології

25
№ 242-л
14.03.18

Згідно з рішенням Акредитаційної комісії від 20 лютого 2018 року протокол
№ 128 відповідно до п. 17 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978
«Про  затвердження  Положення  про  акредитацію  вищих  навчальних  закладів  і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»,
продовжено строк дії сертифікату про акредитацію підготовки бакалаврів на строк
дії сертифікату про акредитацію підготовки магістрів:

Шифр та найменування
галузі знань

Код та напрям підготовки 
(код та назва спеціальності)

Продовжит
и строк дії

сертифіката
15 Автоматизація та
приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка
(бакалавр)

01.07.2026

Згідно з рішенням Акредитаційної комісії від 12 червня 2018 року протокол
№ 130 (Відповідно до пункту 41 Розділ XV «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 та пункту 2 розділу І
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності
вищих  навчальних  закладів,  наукових  установ,  переміщених  з  тимчасово
окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» № 1731-VIII від 03.11.2016),
продовжено  термін  дії  сертифікатів  про  акредитацію  напрямів  підготовки,
спеціальностей на п’ять років та отримані сертифікати про акредитацію, а саме:

Шифр та найменування галузі
знань

Код та напрям підготовки
(код та назва спеціальності)

Продовжити
строк дії

сертифіката

01 Освіта/Педагогіка
015 Професійна освіта 
(Комп’ютерні технології) 
(бакалаври)

01.07.2023

03 Гуманітарні науки 033 Філософія (бакалаври) 01.07.2023
04 Богослов’я 041 Богослов’я (магістри) 01.07.2023

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої 
промисловості (бакалаври)

01.07.2023

184 Гірництво (бакалаври) 01.07.2023
184 Гірництво (магістри) 01.07.2023
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На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України «Про узагальнення
переліків  спеціальностей,  ліцензованих  обсягів  вищих  навчальних  закладів  та
переоформлення  сертифікатів  про  акредитацію  напрямів  та  спеціальностей»  від
19.12.2016 № 1565,  постанови  Кабінету  Міністрів  України від  01.02.2017 № 53
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р.
№  266»  та  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  27  вересня  2016  р.
№ 674 «Деякі  питання реформування системи професійного навчання державних
службовців і  посадових осіб місцевого самоврядування» були переоформлені  та
отримані сертифікати за рівнями освіти:

№
п/п

Шифр та найменування
галузі знань. Код та

найменування
напряму/спеціальності
(відповідно до наказу

Міністерства освіти і науки
України від 19.12.2016 №
1565 «Про узагальнення

переліків спеціальностей,
ліцензованих обсягів вищих

навчальних закладів та
переоформлення

сертифікатів про
акредитацію напрямів та

спеціальностей»)

Шифр та найменування
галузі знань. Шифр та

найменування
напряму/спеціальності (на
підставі змін до Переліку

галузей знань і
спеціальностей згідно з
постановою Кабінету
Міністрів України від

1 лютого 2017 року № 53)

Рівень вищої
освіти

(молодший
спеціаліст,
бакалавр,

спеціаліст,
магістр)

1
12 Інформаційні технології. 
122 Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології

12 Інформаційні технології. 
122 Комп'ютерні науки

бакалавр

2
22 Охорона здоров'я. 227 
Фізична реабілітація

22 Охорона здоров'я. 227 
Фізична терапія, 
ерготерапія

бакалавр

3

05 Соціальні та поведінкові 
науки. 055 Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та регіональні 
студії

29 Міжнародні відносини. 
291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії

бакалавр

4
05 Соціальні та поведінкові 
науки. 056 Міжнародні 
економічні відносини

29 Міжнародні відносини. 
292 Міжнародні економічні 
відносини

бакалавр

5
01 Освіта. 011 Науки про 
освіту

01 Освіта/ Педагогіка. 011 
Освітні, Педагогічні науки

магістр

6
12 Інформаційні технології. 
122 Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології

12 Інформаційні технології. 
122 Комп'ютерні науки

магістр

7 07 Управління та 28 Публічне управління та магістр
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адміністрування. 074 
Публічне управління та 
адміністрування

адміністрування. 281 
Публічне управління та 
адміністрування

8
05 Соціальні та поведінкові 
науки. 056 Міжнародні 
економічні відносини

29 Міжнародні відносини. 
292 Міжнародні економічні 
відносини

магістр

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  13.11.18  р.
№ 1935-л  «Про  ліцензування  освітньої  діяльності»,  з  урахуванням  рішень
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 (протокол №
115)  було  припинено  провадження  частини  освітньої  діяльності  та  зменшено
ліцензований обсяг підготовки фахівців за відповідними спеціальностями в зв’язку
з приведенням діючої ліцензії  до норм Ліцензійних вимог у сфері вищої освіти.
Станом на 13 листопада 2018 року оновлені Відомості щодо здійснення освітньої
діяльності  у  сфері  вищої  освіти розміщені  на сайті  Міністерства  освіти і  науки
України та в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

На  підставі  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  06.12.18  р.  №
2674-л «Про ліцензування освітньої діяльності», з урахуванням рішень Ліцензійної
комісії  Міністерства освіти і  науки України від 06.12.18 р. (протоколи № 118/1,
118/2),  відповідно  до  пункту  6  частини  першої  статті  7  Закону  України  «Про
ліцензування видів господарської діяльності», пунктів 7, 8 частини сьомої статті 24
Закону  України  «Про  вищу  освіту»,  даних  в  Єдиному  державному  реєстрі
юридичних  осіб,  фізичних  осіб  підприємців  та  громадських  формувань
переоформлена ліцензія на провадження освітньої діяльності Східноукраїнського
національного  університету  імені  Володимира  Даля  на  основі  ліцензій
Східноукраїнського  національного  університету  імені  Володимира  Даля  та
Донбаського  державного  технічного  університету  (підстава:  розпорядження
Кабінету  Міністрів  України  від  10.05.2018  №  301-р  «Про  реорганізацію
Донбаського  державного  технічного  університету»,  наказ  Міністерства  освіти  і
науки України від 05.06.2018 № 587 «Про реорганізацію Донбаського державного
технічного університету»; лист закладу вищої освіти від 12.11.2018 № 1369/92 (вх.
МОН від 15.11.2018 № 30683/0/2-18).

6.19.  Створення  належних  умов  праці  відповідно  до  вимог
законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про
працю.

Вимоги  законодавства  щодо  належних  умов  праці  виконано  в  повному
обсязі. Забезпечується дотримання гарантованих законодавством про працю прав
працівників.

6.20. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними
особами.

Розрахунки з юридичними та фізичними особами здійснювались своєчасно
на  підставі  належним  чином  оформлених  первинних  документів,  в  тому  числі
договорів,  укладених  із  дотриманням  вимог  Цивільного  кодексу  України
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16.01.2003 р. № 435-IV та Господарського кодексу України 16.01.2003р. № 436-IV.

6.21. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету.

Враховуючи  першочергові  вимоги  законодавства  щодо  цільового  та
ефективного використання бюджетних коштів, серед співробітників університету
постійно  проводилась  робота  з  опрацювання  нормативних  документів  та
законодавчих актів, розпоряджень, постанов Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства  освіти  і  науки  України,  інструкцій  та  положень  Державної
казначейської  служби  України  та  інших  документів,  що  використовувались  в
процесі виконання державного бюджету.

В університеті контроль за цільовим та ефективним використанням ресурсів
у звітному періоді  здійснювався у  відповідності  до  ст.  20 Бюджетного Кодексу
України,  із  застосуванням  програмно-цільового  методу  управління  бюджетними
коштами. Забезпечення у звітному періоді проведення ґрунтовного аналізу витрат
бюджетних коштів, давало змогу розробляти фінансовий план, за допомогою якого
створювалась  прозора  та  ефективна  система прийняття  управлінських рішень із
бюджетних питань.  Цим забезпечувалось  цільове та  обґрунтоване  використання
бюджетних коштів, особливо в умовах обмежених бюджетних ресурсів.

6.22.  Своєчасне  та  у  повному  обсязі  виконання  вищим  навчальним
закладом  зобов’язань  перед  державним  бюджетом,  органами  Пенсійного
фонду України, державними соціальними фондами.

Зобов’язання  (сплата  податків  і  зборів)  перед  державним  бюджетом,
органами Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами протягом
звітного періоду виконувались своєчасно і у повному обсязі із дотриманням вимог
Податкового кодексу України 02.12.2010 р. № 2755-VI, Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
від 08.07.2010 р. № 2464-VI, інших актів законодавства.

6.23.  Виконання  кошторису  доходів  і  видатків  вищого  навчального
закладу,  недопущення  виникнення  заборгованості  із  заробітної  плати,  за
спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги.

Внесення  платежів,  обов’язкових  внесків  до  Державного  бюджету  в
університеті  здійснюється  із  дотриманням  вимог  Податкового  кодексу  України
02.12.2010 р.  № 2755-VI,  Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI,
інших  актів  законодавства  своєчасно  і  у  повному  обсязі.  Кошторис  доходів  і
видатків  університету,  затверджений  Міністерством  освіти  і  науки  України
виконано  у  повному  обсязі.  Нарахування  із  заробітної  плати  співробітників
здійснювались  у  строки,  встановленні  Кодексом  законів  про  працю  та
Колективним договором. Документи за спожиті енергоносії і комунальні послуги,
використання яких у звітному періоді здійснювалось у межах доведених лімітів,
надавались на оплату до ГУДКСУ у Луганській області своєчасно.
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6.24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам
корупційних правопорушень у вищому навчальному закладі.

Упродовж року здійснювався контроль за додержанням вимог законодавства
України  в  сфері  запобігання  корупції  в  університеті.  Вчасно  подано  декларації
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
за  2018  рік.  Розроблено  та  включено  у  проекти  господарських  договорів,  що
укладаються з контрагентами та інші нормативно-правові документи Університету
відповідні  положення  щодо  вимог  антикорупційного  законодавства  України.
Забезпечено висвітлення інформації щодо вимог антикорупційного законодавства
на WEB-сайті Університету у розділі «Антикорупційна програма».

Розроблено  наказ  та  проведено  тестування  серед  керівного  складу
університету на відсутність конфлікту інтересів, за результатами якого, конфлікту
інтересів  виявлено  не  було.  У  зазначеному  питанні  керувалися  Методичними
рекомендаціями  з  питань  запобігання  та  врегулювання  конфлікту  інтересів,
затверджені Рішенням НАЗК від 14.07.2016 №2.

Проводилася  профілактично-роз’яснювальна  робота  з  працівниками
Університету, спрямована на формування сталого усвідомлення неприпустимості
вчинення корупційних діянь та  інших видів  правопорушень,  а  також з  приводу
недопущення  порушень  вимог  антикорупційного  законодавства  протягом  року.
Крім цього,  уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції
надавалась  методична  та  консультативна  допомога  з  питань  дотримання  вимог
антикорупційного законодавства.

6.25. Подання на затвердження засновникові річного кошторису доходів і
видатків вищого навчального закладу.

Кошторис доходів і видатків університету, розробляється та затверджується у
відповідності до вимог «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  28  лютого  2002  року  №  228  зі  змінами  та
доповненнями.  Його  подання  і  затвердження  у  звітному  періоді  здійснено
своєчасно  у  строки,  що  були  визначені  Міністерством  освіти  і  науки  України.
Бухгалтерська  та  фінансова  звітність  складалась  у  відповідності  до  «Порядку
складання  фінансової  та  бюджетної  звітності  розпорядниками  та  одержувачами
бюджетних  коштів»,  затвердженого  наказом  Міністерства  фінансів  України  від
24.01.2012  р.  №  44.  Встановлена  статистична  та  бухгалтерська  звітність
Міністерству освіти і науки України у звітному періоді надавалася своєчасно.

6.27.  Щорічне  звітування  перед  вищим  колегіальним  органом
громадського самоврядування вищого навчального закладу про результати
своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору.

Звіт  ректора  на  конференції  трудового  колективу  університету  відбувся
31.08.2018 року. Витяг додається.
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6.28. Розвиток студентського спорту.

Формування здорового способу життя, заняття спортом  є важливою складовою
діяльності університету.

У збірних командах університету з шести видів спорту тренуються близько 400
студентів, які підвищують свою фізичну та спортивну майстерність. 

Метою  спортивної  роботи  в  університеті  є:  пропаганда  здорового  способу
життя,  профілактика  негативних  явищ  у  молодіжному  середовищі;  підвищення
спортивної майстерності студентів та мотивація для подальших тренувань, а також
здобуття  студентами  досвіду  участі  у  змаганнях;  формування  збірної  команди
студентів СНУ ім. В. Даля для участі у міських та обласних змаганнях.

Організована  секційна  робота:  працюють  секції  атлетичної  гімнастики,
волейболу, футболу, шейпінгу. В рамках святкування Дня фізичної культури і спорту
в Україні проведено Олімпійський тиждень та Всеукраїнський Олімпійський урок. 
        Студенти університету входять у збірні команди України, в яких представляють
такі види спорту, як пауерліфтинг, сучасне п’ятиборство, карате, кікбоксінг (Чернов
А., Григоренко Ю.,  Лобода І., Прибільський Є., Селіхова К., Бут К., Безгубенко М.). 

Розвивається  університетська  спортивна  школа  з  пауерліфтингу.  Старший
викладач  кафедри  здоров’я  людини  та  фізичного  виховання   Семененко  Дмитро
втретє поспіль з рекордом світу переміг у присіданні (445,5 кг) та у сумі триборства
(1091,5 кг). Семененко Д. отримав заслуженого майстра спорту та звання «Почесний
громадянин міста Попасна».

Студент  Чернов  Артур  переміг  на  Чемпіонаті  Європи  (татамі-стайл)  і
Чемпіонаті  світу  (ринг-стайл)  з  кікбоксингу  версії  ISKA. П'яту  золоту  медаль
чемпіона  світу  Артуру  на  п’єдесталі  вручив  особисто  Міністр  молоді  та  спорту
України  Ігор  Жданов.  Чернов  Артур  у  свої  18  років  став  заслуженими майстром
спорту України.

Студентка університету Григоренко Юлія виборола перше місце у змаганнях на
Кубок  України  з  класичного  жиму  лежачи  серед  чоловіків  та  жінок,  юніорів  та
юніорок, юнаків та дівчат і ветеранів у м. Коломиї у ваговій категорії до 63 кг.

Збірні  команди університету з  різних видів  спорту беруть  участь  у міських,
обласних  та  всеукраїнських  спортивних  змаганнях,  гідно  відстоюючи  честь
університету. Студенти залучені до 10-12 спортивних змагань на рік з таких видів
спорту як  теніс, настільний теніс, футзал, пауерліфтінг, кікбоксінг, волейбол, легка
атлетика, спортивне орієнтування, різних видів єдиноборств.

Студент СНУ ім. В. Даля Магомед Ісаєв виборов золоту медаль на чемпіонаті
Луганської області з дзюдо серед дорослих та кадетів (17 років) у Рубіжному.

Протягом звітного періоду відбулася першість Луганської області зі стрітболу,
в яких команда університету посіла почесне 2 місце. 

Збірна команда студентів СНУ ім. В. Даля зайняла 1 місце у відкритому Кубку
Луганської  області  з  баскетболу  серед  студентських  команд  ЗВО  І-IV  рівнів
акредитації,  який  відбувся  у  м.  Рубіжному  і  нагороджена  Грамотою  від  Відділу
молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.

Команда СНУ ім. В. Даля прийняла участь у XI Спартакіаді серед студентів та
педагогічних  працівників  закладів  освіти  Луганської  області.  У  фіналі  обласної
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Спартакіади  прийняли  участь  20  команд. В  особистому  заліку  старший  викладач
кафедри здоров я людини та фізичного виховання Д. Циганок став другим у бігу наʼ
сто метрів. У командному заліку команда СНУ ім. В.Даля ввійшла у десятку кращих
збірних команд педагогічних працівників закладів освіти області, ставши четвертими
у змаганнях з легкої атлетики, шостими у командному заліку з настільного тенісу і
восьмими з футболу.

З нагоди Дня захисника України в університеті  відбулися змагання за Кубок
СНУ ім. В. Даля з настільного тенісу, з жиму штанги лежачи, баскетболу; змагання з
міні-футболу за «Кубок студентського профкому».

За  пропаганду  здорового  способу  життя  та  впровадження  олімпійських
цінностей в повсякдення студентської молоді СНУ ім. В.Даля відзначено Подякою
Луганського обласного відділення Олімпійського комітету України.

Таким  чином,  виконання  покладених  на  мене  обов’язків,  а  також  спільні
зусилля адміністрації університету та колективу дозволили стабілізувати діяльність
переміщеного вишу та зміцнити положення університету серед вітчизняних освітніх
закладів.

Примітка. Цифрове  означення  типу  6.1.-6.28.  відповідає  означенням
відповідних пунктів у контракті.

Ректор О.В. Поркуян
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