
 



ЗВІТ 

ректора Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля (далі - СНУ ім. В. Даля) 

ПОРКУЯН ОЛЬГИ ВІКТОРІВНИ 

про виконання обов'язків, викладених у пункті 6 Контракту 

з Міністерством освіти і науки України, 

за період з 31.12.2014 року по 31.12.2015 року. 

ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКІВ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ ЗГІДНО КОНТРАКТУ 

ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

6.1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами 

на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти. 

 

Державне замовлення та договірні зобов'язання по підготовці спеціалістів 

для потреб народного господарства, в тому числі на комерційних засадах, з 

урахуванням корегування обсягів державного замовлення, виконано повністю. 

Підготовлено: молодших спеціалістів – 214, бакалаврів – 1662, спеціалістів – 877, 

магістрів – 484, загалом – 3237. 

За звітний період в університеті функціонувало 7 спеціалізованих рад з 

захисту докторських і кандидатських дисертацій за 12 спеціальностями. Протягом 

звітного періоду науковцями університету було захищено 6 докторських та 22 

кандидатських дисертацій.  

В докторантурі університету навчається 9 докторантів, а в аспірантурі – 142 

здобувача, з них 58 осіб за очною формою навчання, 61- за заочною, 23 – за 

контрактом. 

Протягом року проводилась атестація науково-педагогічних кадрів. Рішенням 

Вченої ради присвоєно вчені звання професора 5 докторам наук та доцента – 27 

кандидатам наук. 

 

6.2. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників 

вищого навчального закладу. 

 

У звітному періоді викладачі СНУ ім. В.Даля підвищували кваліфікацію як за 

програмами Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання 

СНУ ім. В.Даля, так і інших освітніх і наукових закладів, а також промислових 

підприємств. 

Найбільш популярними спеціальностями, за якими підвищували 

кваліфікацію викладачі СНУ ім. В.Даля в Інституті післядипломної освіти і 

дистанційного навчання протягом звітного періоду, є такі: «Комп’ютерні системи і 

мережі», «Переклад», «Менеджмент організацій і адміністрування».  

У звітній період 75 викладачів університету підвищили кваліфікацію за 

такими програмами Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання, як: 
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«Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle», 

«Інформаційні і комунікаційні технології дистанційного навчання e-tutor», «Курси 

англійської мови «Лінгва» тощо.  

Також, 18 викладачів Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму СНУ 

ім. В.Даля підвищували кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти і 

дистанційного навчання за індивідуальними програмами.  

За результатами проходження програм підвищення кваліфікації Інституту 

післядипломної освіти і дистанційного навчання, слухачі отримують свідоцтва 

державного зразка.  

Слід зазначити, що в рамках тристороннього договору «Альянс наукових 

партнерів» який було підписано між СНУ ім. В. Даля, Університетом «КРОК» та  

Українською асоціацією управління проектами у 2015 році 240 викладачів нашого 

університету підвищували кваліфікацію. 

У звітній період 11 науково-педагогічних працівників випускаючих кафедр 

СНУ ім. В.Даля проходили стажування за кордоном за актуальними програмами 

підвищення кваліфікації з отриманням сертифікатів, а також на ТОВ 

«Хімтехнологія» і ТОВ НПВ "Мікротерм" (м. Сєвєродонецьк), та в 

Кременчуцькому національному університет імені Михайла Остроградського.  

 

6.3. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

вищого навчального закладу. 

 

Загалом в університет у 2015 році на очну, вечірню та заочну форми 

навчання для одержання освіти за різними освітньо-професійними програмами 

підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів прийнято 2712 осіб, з 

них: молодших спеціалістів – 230, бакалаврів – 847, спеціалістів – 876, магістрів – 

759. 

В 2015 році у системі післядипломної освіти за програмами перепідготовки 

випущено 181 спеціаліст, зокрема за спеціальністю «Менеджмент організацій і 

адміністрування» - 47, «Облік і аудит» - 41, «Правознавство» - 32, «Фінанси і 

кредит» - 24. 

За звітний період на базі Інституту післядипломної освіти і дистанційного 

навчання СНУ ім. В. Даля підвищено кваліфікацію 141 особи. З них 55 фахівців – 

викладачі університету, 18 – викладачі Сєвєродонецького хіміко-механічного 

технікуму СНУ ім. В.Даля, 37 осіб – слухачі з числа безробітних, за направленням 

міських центрів зайнятості, 10 – слухачі, які навчаються за рахунок ваучерів. 

Найбільш популярними спеціальностями підвищення кваліфікації є: «Комп’ютерні 

системи та мережі» і «Облік і аудит».  

На курсах довузівської підготовки навчалося 47 осіб.  

У 2015 році університет продовжив участь у Державній програмі «Навчання 

за ваучерами». Прийом слухачів на програми перепідготовки спеціалістів і 

підвищення кваліфікації за рахунок ваучерів здійснювався за спеціальністю 

«Комп’ютерні системи та мережі».  

Протягом звітного періоду за замовленням міських центрів зайнятості 

розроблено актуальні програми підвищення кваліфікації для слухачів з числа 

безробітних. Використання відповідних програм заплановано на 2016 календарний 
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рік.  

 

6.4. Дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності. 

 

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти навчальним 

закладом дотримуються. 

 

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 його 

структурні підрозділи, до яких належать: Науково-дослідний інститут (далі – НДІ) 

духовного розвитку людини, НДІ прикладної екології, НДІ «Іскра», 7 спільних 

філій МОН та НАН України, 10 галузевих НДЛ, тощо.  

Пошук інвесторів на наукові дослідження та на впровадження результатів 

провадився через низку заходів. Результати наукових досліджень висвітлювалися 

на різного рівня конференціях та публікувалися у наукових виданнях університету. 

У 2015 році університет став організатором 15 міжнародних та 6 Всеукраїнських 

конференцій. Результати наукових досліджень студентів доповідались на 10 

конференціях (4-міжнародні), опубліковано в 71 статті та 375 тези доповідей. В 

університеті видається Вісник Східноукраїнського національного університету 

ім. В. Даля, який є фаховим виданням України та 10 збірників наукових праць, 3 з 

яких включені до міжнародних наукометричних баз даних. 

У 2015 році в університеті виконувалось 10 науково-дослідних робіт (НДР), 

які фінансуються з держбюджету у обсязі 2 млн. грн. На новий конкурс наукових 

проектів до МОН України було подано 9 запитів. 

Всі результати НДР, які виконувалися в університеті, впроваджено в 

начальний процес та частково у виробництво. Рівень наукових досліджень 

практично за всіма напрямками відповідає світовому. 

Основними напрямками роботи університету по міжнародному 

співробітництву є: отримання грантів, проведення спільних НДР, сприяння 

мобільності аспірантів/студентів, розширення сфери наукових зв’язків, тощо. 

Університет має 143 угод із закордонними навчальними та науковими 

закладами та є діючим членом 9 міжнародних асоціацій. 

У звітний період було підписано 7 угод про співробітництво з:  

 Товариством зв’язків з Україною Університету Валенсії (Іспанія); 

 Університетом інформатики та мистецтв м. Лодзь (Польща); 

 Державним Університетом Бібліотекознавства та Інформаційних 

Технологій, м. Софія (Болгарія); 

 Національним Інститутом Економічних Досліджень Академії Наук 

Молдови; 

 Університетом Асена Златарова, м. Бургас (Болгарія); 
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 Естонським університетом прикладних наук з підприємництва Майнор 

м. Таллінн (Естонія); 

 Манітобським університетом (Канада). 

Протягом 2015 року СНУ ім. В. Даля виконувалися наступні грантові 

проекти: Міжнародний проект «Доступність вищої освіти для студентів з 

фізичними обмеженнями» за програмою «Фулбрайт в Україні». 

1. Грант по програмі щодо покращення адаптації переселенців та 

забезпечення сучасною навчальною спеціалізованою літературою. Грантова 

програма запроваджена спільною ініціативою КримSOS та Stabilization Support 

Services для підтримки ініціатив громад переселенців зі східних регіонів України і 

Криму, фінансується Фондом подолання конфліктів, сприяння стабільності та 

безпеці уряду Великої Британії. 

2. Грант на Відновлення функціонування евакуйованого до м. Сєверодонецьк 

університету. Проект дозволить забезпечити нормальні умови проживання для 

переселенців-студентів та співробітників.  

3. Проект «Лідерство та управління змінами в вищій освіті» (La MANCHE). 

4. Проект «Підтримка трикутника знань у Білорусі, Україні та Молдові», 

метою якого є ініціація національних процесів зі створення правової бази, яка 

сприяє прискоренню процесу інтеграції вищої освіти, досліджень та інновацій в 

Білорусі, Молдові та Україні. 

5. Проект Еразмус Мундус «ГЕРМЕС», направлений на мобільність 

студентів та викладачів, що спеціалізуються у сфері гуманітарних наук. 

6. Проект «Модернізація післядипломної освіти з безпеки і стійкість в 

гуманітарних і промислових областях». Основною метою проекту є підготовка 

нового покоління техніків і наукових співробітників, здатних здійснювати 

конструктивний розвиток в оцінці та забезпеченні кібербезпеки. 

7. TEMPUS SEREINE “Human-Machine Engineering for Security and 

Recilience”. 

8. Проект ERASMUS MUNDUS «Активізація міжнародного співробітництва, 

підвищення мобільності серед студентів, викладачів та науковців, розвиток 

міжнародних контактів ВНЗ». 

У 2015 році науковцями університету подано 5 заявок на гранти до 

міжнародної програми «Горизонт 2020». 

За звітній період 8 аспірантів університету виконували дисертаційні 

дослідження у закордонних ВНЗ. 

Важливим напрямом діяльності університету є також підготовка фахівців 

вищої кваліфікації та підвищення фахового рівня професорсько-викладацького 

складу.  

Так, протягом року проходили стажування: 

- 4 викладачі юридичного факультету у Краківському економному 

факультеті; 

- 2 викладачі юридичного факультету проходили стажування в м. Лодзь 

(Польща); 

- Доцент кафедри економіки підприємства і управління персоналом 

Семененко І.М. проходила стажування у Польщі та Італії; 



 
5 

- Зав. кафедрою оподаткування відвідала м. Нью-Йорк, США, 

м. Монреаль, Канада; 

- Аспірант кафедри фінансів та банківської справи в м. Прага (Чехія); 

- Доцент кафедри фінансів та банківської справи - в Університеті 

залізничного транспорту в м. Ланчжоу провінції Ганьсу Китайської Народної 

Республіки. 

- Провідний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва проходить 

стажування в Дунайському університеті м. Кремс (Австрія) та університеті 

м Тампере (Фінляндія), де проводить дослідження на тему «Дослідження та 

інновації у вищій освіті».  

- Доцент кафедри міжнародних економічних відносин за програмою 

Erasmus Mundus в рамках проекту HERMES «Відродження гуманітарної освіти на 

основі світового досвіду» бере участь у стажуванні в Софійському університеті 

Святого Климента Охридського (м. Софія, Болгарія); 

- Аспірант кафедри залізничного транспорту навчається в аспірантурі за 

програмою Польський Еразмус для України в Сілезьській політехніці, м. Глівіце 

(Польща). 

 

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. 

 Прикладом наукових досліджень, які визнані в усьому світі, можуть служити 

результати  досліджень за напрямом проблем рейкового транспорту. Цей напрям  

довготривалий час є пріоритетним у дослідженнях університету, бо має потужну 

наукову школу, очолювану професором О.Л. Голубенком. Науковим колективом  

розроблена технологія та дослідні зразки нового композитного матеріалу для 

гальмових пристроїв транспортних засобів, в тому числі для високошвидкісного 

залізничного транспорту. Гальмові накладки з нового матеріалу мають високі 

експлуатаційні показники. Розробки цієї наукової школи також спрямовані на 

дослідження взаємодії колеса з рейкою та шляхи підвищення їх зчеплення. Як 

приклад, запропоновано спосіб підвищення зчеплення шляхом електризації часток 

піску, а також метод абразивного очищення контактуючих поверхонь. 

Запропоновані розробки дозволяють зменшити витрати піску у 25 разів та знизити 

опір руху до 20 %. Для виконання досліджень за цим напрямом створено установку 

«Машина тертя». 

Науковці кафедри двигунів внутрішнього згоряння та НДІ прикладної 

екології розробили каскадний обмінник тиску для ДВЗ, який покращує його 

експлуатаційні показники та може ефективно використовуватися разом з 

компресорними установками. 

Покращення експлуатаційних показників двигунів також можливе завдяки 

запропонованому науковцем кафедри залізничного транспорту університету 

способу озонування повітряно-паливної суміші двигунів транспортних засобів. 

Застосування способу дозволяє економити до 10% палива, підвищити потужність 
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двигуна, зменшити токсичність відпрацьованих газів.  

За цим же напрямком створено метод та макетний зразок динамічного 

вимірювача твердих часток у відпрацьованих газах дизелів. Запропонований метод 

і його метрологічне обладнання можуть бути використані при створенні 

вітчизняних вимірювачів значень концентрації дизельних часток. 

У напрямку створення та покращення альтернативних видів палива 

науковцями кафедри залізничного транспорту університету запропонована 

технологія отримання водо вугільного палива, застосування якої дозволяє значно 

підвищити ефективність роботи котлів. 

Науковцями факультету хімічної інженерії запропонована прогресивна 

технологія аерозольного нанокаталізу. Для її реалізації, результатами досліджень 

створена дослідна установка для здійснення процесів каталітичного окиснення 

органічних відходів хімічних та нафтопереробних підприємств. 

В науковій школі НДІ духовного розвитку людини, яку очолює професор 

Шевченко Г.П. розроблена довгострокова антикризова програма естетичного 

виховання студентської молоді та технологія формування естетичної культури. 

Результати досліджень будуть використовуватись при розробці Державної 

програми естетичного виховання учнівської молоді в умовах духовної кризи. 

 

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. Впродовж 

2015 року науковці університету отримали 57 патентів України та подали 72 заявки 

на об’єкти інтелектуальної власності. На Всеукраїнський конкурс «Винахід року-

2015» університет подав 5 конкурсних пропозицій. 

 

6.8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки кадрів з вищою освітою.  

 

Результати наукових досліджень впроваджуються в навчальний процес. У 

2015 році видано 26 монографій, з них 4 – за кордоном (США, ФРН, Болгарія), 22 

навчальних посібника та 5 підручників. Науковці університету опублікували 809 

наукових статей, з них 590 – фахові, 115 – за кордоном. 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. 
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6.10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими 

потребами. 

 

Права і законні інтереси осіб з особливими потребами додержуються. 

 

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. 

 

Не зважаючи на продовження збройного конфлікту на території міста 

Луганськ, з метою збереження життя та здоров’я громадян України, а також 

забезпечення конституційного права кожного на належні, безпечні та здорові 

умови праці, на заробітну плату, згідно Наказу №1132 від 06.10.2014р. 

Міністерства освіти і науки України, університет проводить свою освітню 

діяльність на базі Технологічного інституту Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля до м. Северодонецьк. Всі завдання з 

фінансових питань, поставлені у звітному періоді, виконані. 

З Державного бюджету України університетом протягом звітного періоду 

одержано фінансування у сумі 103 млн. 977 тис. грн., що на 30 млн. 908 тис.грн. 

менше ніж за аналогічний період минулого року (за попередній звітний період 

надійшло 134 млн. 885 тис. грн.). 

Отримані бюджетні кошти були спрямовані переважно на виплату заробітної 

платні співробітникам університету (63 млн. 400 тис. грн), стипендію студентам 

(35 млн. 668 тис. грн) та комунальні послуги (3 млн. 289 тис. грн). Також, 1 млн. 

566 тис. грн бюджетного фінансування було скеровано на державну підтримку 

студентів із числа дітей-сиріт. Науково-дослідною частиною університету на 

придбання обладнання, оплату відряджень та патентів для забезпечення 

проведення наукових досліджень було використано коштів у сумі 54 тис. грн. 

Надходження коштів до спеціального фонду університету у звітному періоді 

формувалися у відповідності до затвердженого Міністерством освіти і науки 

України кошторису доходів і видатків.  

Загальна сума надходжень становила 18 млн. 148 тис. грн. Це кошти, 

отримані університетом від надання освітніх послуг – 17 млн. 390 тис. грн, кошти 

за проживання у студентських гуртожитках – 652 тис. грн та кошти від реалізації та 

оренди майна – 106 тис. грн. Разом з цим університетом у звітному періоді 

отримано грант від Європейського союзу на відновлення функціонування 

евакуйованого з м. Луганськ до м. Сєвєродонецьк  ВУЗу. Загальна сума коштів ЄС 

за грантовою угодою складає 529 тис. 500 євро. Сума коштів університету (спільне 

фінансування) складає 48 тис. 782 євро. Метою проекту є покращення умов для 

продовження навчання студентів університету. Протягом звітного періоду під час 

виконання грантової угоди було використано 6 млн. 185 тис. грн коштів 

Європейського союзу, 306 тис. грн. коштів університету. Ці кошти були 

спрямовані на придбання обладнання для опалення на суму 2 588,9 тис.грн, 

предмети та матеріали для облаштування гуртожитків на суму 2 251,4 тис. грн., 

комп’ютерне та мережеве обладнання та устаткування на суму 1 344,7 тис.грн. 
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Кошти університету згідно із спільним фінансуванням були витрачені на 

виготовлення проектної документації на суму 252 тис.грн, будівельні матеріали 

для ремонту приміщень навчальних корпусів та гуртожитків на суму 54 тис.грн. 

За рахунок надходжень спеціального фонду університету ректоратом було 

забезпечено регулярну виплату заробітної плати на загальну суму 20 млн. 553 

тис.грн., оплату комунальних видатків на суму 1 млн. 445 тис. грн. Крім того, за 

рахунок цих же коштів придбана комп’ютерна техніка, студентські квитки, залікові 

книжки, оплачено зв’язок, покрито витрати на відрядження і участь в наукових 

конференціях. За рахунок надходжень спеціального фонду університету утримані в 

належному стані інженерні комунікації, здійснено усі види ремонтних робіт, 

підтримано видавничу та науково-дослідну діяльність університету, а також 

здійснено інші проплати, необхідні для забезпечення життєдіяльності 

університету. 

Всі виплати здійснювались у встановлені строки. Заборгованості з 

нарахування заробітної плати співробітникам, стипендії студентам бюджетної 

сфери та комунальних видатків - немає.  

У зв’язку з тим, що в червні місяці 2014 року Східноукраїнський 

національний університет імені Володимира Даля, розташований за  юридичною 

адресою м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а, було захоплено озброєними людьми, 

працівники, які покидали навчальні приміщення  на той час виносили тільки 

особисті речі. Студенти під примусом також покинули  приміщення гуртожитків, в 

яких розташувалися озброєні люди.  

Університет втратив всю матеріальну базу: навчальні корпуси, лабораторії,  

споруди студентських гуртожитків, наукову бібліотеку, їдальню і все майно, що 

знаходилося в приміщеннях університету: меблі, комп’ютерну техніку, наукове 

обладнання лабораторій, навчальні приладдя тощо. 

За даними бухгалтерського обліку вартість необоротних активів, у тому числі 

основних фондів, складає 178 598 тис. грн (залишкова вартість), знос 45,7 %, 

нематеріальні активи складають 351 тис. грн.  

Оборотні активи, у тому числі грошові кошти на спеціальному 

реєстраційному рахунку університету станом на 01.01.2016 р. становлять 12 846 

тис. грн.  

За новим місцем розташування університету наявна матеріально-технічна 

база що складається з будівель навчальних корпусів та трьох гуртожитків 

підтримувались у належному санітарно-технічному стані. 

Документи для оплати отриманих товарів, робіт та послуг надавались до 

Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській 

області своєчасно, у строки передбачені законодавством. 

Договори оренди нерухомого майна, закріпленого за університетом на правах 

оперативного управління, складалися у відповідності до Закону України від 

10.04.1992 р. № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна». 

Нарахування за договорами протягом звітного періоду здійснювались своєчасно. 

Сплата податків і зборів до Держбюджету в звітному періоді в університеті 

здійснювалась своєчасно і у повному обсязі, у відповідності до Податкового 

кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, Закону України від 05.11.1991 р. № 

1788-ХІІ «Про пенсійне страхування», Закону України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ 
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«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», 

Закону України від 23.09.1999 р. № 1105-ХІУ «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності», Закону України від 

18.01.2001 р. № 2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими похованням». 

 

6.12. Подання засновникові 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 протягом звітного періоду постійно вносились 

зміни до автоматизованої системи «Юридичні особи». Звітність стосовно 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" та з метою вдосконалення орендних відносин університетом щоквартально 

до Міністерства освіти і науки України надавалась звітність про використання 

державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі університету і 

перебуває в оренді, відповідно до укладених договорів. 

 

6.13. Дотримання умов колективного договору, статуту вищого 

начального закладу.  

 

У звітній період адміністрацією університету виконані всі зобов’язання по 

колективному договору 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». 
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6.15 Дотримання вищим навчальним закладом вимог законодавства, 

забезпечення виконання в установлені строки вимог Держфінінспекції та її 

територіальних органів.  

 

Вимоги Держфінінспекції за результатами ревізії 2014 року виконано у 

повному обсязі. Протягом звітного періоду інших контрольних заходів 

Держфінінспекцією не проводилося. 

 

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 у повному 

обсязі. Ліцензування освітніх послуг в університеті здійснювалось у 

відповідності до Закону України від 02.03.2015 року № 222-УІІІ «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» та Порядку ліцензування 

діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.08.2007 року № 1019 «Про ліцензування діяльності з 

надання освітніх послуг». 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. Упродовж звітного періоду постійно здійснювались 

заходи щодо підтримки будівель, споруд і приміщень університету в належному 

санітарно-технічному стані. Постійно проводилась робота (інструктаж, 

навчання) з питань охорони праці.  

 

6.17.Вжиття заходів до вдосконалення управління вищим навчальним 

закладом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни. 

 

Вживаються заходи щодо вдосконалення управління університетом, 

забезпечується взаємодія адміністративного керівництва (ректор, проректор, декан, 

завідувач кафедри, керівник структурного підрозділу) та різних форм 

колегіального демократичного самоврядування (збори (конференція) трудового 

колективу, вчена рада, рада факультету та ін.), що спрямовано на забезпечення 

ефективності діяльності та розвитку всіх підсистем університету (навчально-

виховної, наукової, фінансово-економічної, кадрової роботи). 

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. 
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6.18. Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма 

підрозділами вищого навчального закладу штатно-фінансової дисципліни, 

організація та здійснення контролю за навчальною діяльністю. 

 

Згідно з державними стандартами якості освіти в університеті розроблено і 

діють його вузівські складові, зокрема: освітньо-кваліфікаційні характеристики, 

освітньо-професійні програми та засоби діагностики для всіх освітньо-

кваліфікаційних рівнів. Забезпечується організація та здійснення контролю за 

виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін. 

Згідно наказу № 3/1 від 27.01.2015 по Східноукраїнському національному 

університету імені Володимира Даля про реорганізацію відокремленого 

структурного підрозділу Технологічного інституту (м. Сєвєродонецьк) було 

припинено діяльність Технологічного інституту (м. Сєвєродонецьк) шляхом 

реорганізації (приєднання до головного ВНЗ Університету) та у зв’язку з цим 

змінена ліцензія шляхом приєднання напрямів (спеціальностей) та ліцензійних 

обсягів СНУ ім. В. Даля. 

Рішенням Акредитаційної комісії від 31.03.2015р. протокол № 115, було 

продовжено строк дії ліцензії та сертифікатів про акредитацію до 01.07.2016р. 

напрямів підготовки (спеціальностей), а саме: 

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність; 

6.030104 Політологія; 

6.030301 Журналістика; 

6.040202 Механіка; 

6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології; 

7.02010501, 8.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність; 

7.02030304 Переклад; 

7.03010101, 8.03010101 Соціологія (за видами діяльності); 

7.03010401, 8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності); 

7.03030101, 8.03030101 Журналістика (за видами); 

7.03050802, 8.03050802 Банківська справа; 

7.04020202, 8.04020202 Механіка суцільних середовищ; 

7.05010101, 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології 

(за галузями); 

7.05040301, 8.05040301 Прикладне матеріалознавство; 

7.05100101, 8.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка. 

Згідно цього протоколу була оновлена ліцензія, що дало можливість в 2015р. 

провести набір абітурієнтів (за Умовами прийому МОНУ в 2015р.) в тому числі і 

на спеціальності, термін дії ліцензії яких було продовжено. 

Також були оновлені всі сертифікати (втрачені в зоні АТО, або термін дії 

яких був перенесений до 01.07.2016р.) СНУ ім. В. Даля, що дало можливість 

здійснити випуск студентів в 2015р. та видати документи державного зразка. 

Згідно рішення Акредитаційної комісії від 30.06.2015р. протокол № 117 були 

визнані акредитованими спеціальності: 

8.05160202 Конструювання та технології швейних виробів; 

8.18010025 Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті. 

Згідно рішення Акредитаційної комісії від 17.11.2015р. протокол № 119 для 
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цих спеціальностей була започаткована заочна форма навчання з ліцензійними 

обсягами денної форми навчання. 

Організована робота щодо підготовки до акредитації напрямів 

(спеціальностей) СНУ ім. В. Даля, термін дії сертифікатів яких закінчується 

01.07.2016р. Згідно протоколу № 3 від 27.11.2015р. Вченою Радою СНУ ім. В. Даля 

були розглянуті самоаналізи напрямів (спеціальностей), що проходять 

акредитацію, та 25.12.2015р. направлені до Управління ліцензування та акредитації 

МОНУ (загальна реєстраційна заява ЄДЕБО №3297), а саме: 

 

№ 

п/п 

Шифр та найменування галузі 

знань 
Код та напрям підготовки бакалаврів  

1.  0201 Культура 
6.020105 Документознавство та інформаційна 

діяльність 

2.  0301 Соціально-політичні науки 

6.030104 Політологія 

7.03010401 Політологія (за сферами політичної 

діяльності) 

3.  0303 
Журналістика та 

інформація 

6.030301 Журналістика 

7.03030101 Журналістика (за видами) 

4.  0305 
Економіка та 

підприємництво 

6.030502 Економічна кібернетика 

8.03050201 Економічна кібернетика 

5.  0305 
Економіка та 

підприємництво 

6.030503 Міжнародна економіка 

8.03050301 Міжнародна економіка 

6.  0305 
Економіка та 

підприємництво 

6.030506 Прикладна статистика 

7.03050601 Прикладна статистика 

8.03050601 Прикладна статистика 

7.  0305 
Економіка та 

підприємництво 

6.030507 Маркетинг 

7.03050701 Маркетинг 

8.03050701 Маркетинг 

8.  0305 
Економіка та 

підприємництво 

6.030508 Фінанси і кредит 

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими 

програмами) 

8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими 

програмами) 

9.  0305 
Економіка та 

підприємництво 

6.030509 Облік і аудит 

7.03050901 Облік і аудит 

8.03050901 Облік і аудит 

10.  0306 
Менеджмент і 

адміністрування 

6.030601 Менеджмент 

7.03060101 Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної 

діяльності) 

8.03060101 Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної 

діяльності) 
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11.  0401 Природничі науки 

6.040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

7.04010601 Екологія та охорона навколишнього 

середовища 

12.  0403 
Системні науки та 

кібернетика 

6.040302 Інформатика 

7.04030201 Інформатика 

13.  0501 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 

6.050102 Комп’ютерна інженерія 

14.  0502 
Автоматика та 

управління 

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

7.05020201 Автоматизоване управління 

технологічними процесами 

15.  0504 
Металургія та 

матеріалознавство 

6.050402 Ливарне виробництво 

7.05040201 Ливарне виробництво чорних і 

кольорових металів і сплавів 

8.05040201 Ливарне виробництво чорних і 

кольорових металів і сплавів 

16.  0504 
Металургія та 

матеріалознавство 

6.050403 Інженерне матеріалознавство 

7.05040301 Прикладне матеріалознавство 

17.  0505 
Машинобудування та 

матеріалообробка 

6.050502 Інженерна механіка 

7.05050201 Технології машинобудування 

8.05050201 Технології машинобудування 

18.  0505 
Машинобудування та 

матеріалообробка 

6.050503 Машинобудування 

7.05050315 Обладнання хімічних виробництв і 

підприємств будівельних матеріалів 

19.  0507 
Електротехніка та 

електромеханіка 

6.050702 Електромеханіка 

20.  0508 Електроніка 6.050802 Електронні пристрої та системи 

21.  0509 

Радіотехніка, 

радіоелектронні апарати 

та зв'язок 

6.050902 Радіоелектронні апарати 

7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби 

22.  0510 

Метрологія, вимірювальна 

техніка та інформаційно-

вимірювальні технології 

6.051001 Метрологія та інформаційно-

вимірювальні технології 

23.  0510 

Метрологія, вимірювальна 

техніка та інформаційно-

вимірювальні технології 

6.051003 Приладобудування 

24.  0513 
Хімічна технологія та 

інженерія 

6.051301 Хімічна технологія 

7.05130102 Хімічні технології органічних речовин 

8.05130102 Хімічні технології органічних речовин 

25.  0601 
Будівництво та 

архітектура 

6.060101 Будівництво 

7.06010103 Міське будівництво та господарство 

26.  0701 
Транспорт і транспортна 

інфраструктура 

6.070101 Транспортні технології (транспортні 

системи) 
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7.07010101 Транспортні системи (за видами 

транспорту) 

27.  0701 
Транспорт і транспортна 

інфраструктура 

6.070101 Транспортні технології. Організація 

перевезень і управління на транспорті 

(промисловий) 

7.07010102 Організація перевезень і управління на 

транспорті (промисловий транспорт) 

28.  
0701 

Транспорт і транспортна 

інфраструктура 

6.070101 Транспортні технології. Організація 

перевезень і управління на транспорті 

(залізничний) 

  
7.07010102 Організація перевезень і управління на 

транспорті (залізничний транспорт) 

29.  0701 
Транспорт і транспортна 

інфраструктура 

6.070101 Транспортні технології. Організація 

перевезень і управління на транспорті 

(автомобільний) 

30.  0701 
Транспорт і транспортна 

інфраструктура 

6.070105 Рухомий склад залізниць 

31.  0701 
Транспорт і транспортна 

інфраструктура 

6.070106 Автомобільний транспорт 

7.07010601 Автомобілі та автомобільне 

господарство 

32.  0203 Гуманітарні науки 7.02030303 Прикладна лінгвістика 

33.  0203 Гуманітарні науки 7.02030304 Переклад 

34.  0305 
Економіка та 

підприємництво 

7.03050802 Банківська справа 

8.03050802 Банківська справа 

35.  0505 
Машинобудування та 

матеріалообробка 
7.05050307 Обладнання електронної промисловості 

36.  0505 
Машинобудування та 

матеріалообробка 
7.05050308 

Підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і 

обладнання 

 

Готуються до направлення 25.02.2016р. матеріали акредитаційних справ 

(загальна реєстраційна заява ЕДБО №3596), а саме: 

№ 

п/п 

Шифр та найменування галузі 

знань 
Код та напрям підготовки бакалаврів  

Первинна акредитація 

1.  0101 Педагогічна освіта 6.010104  Професійна освіта. Економіка. 

2.  0301 
Соціально-політичні 

науки 

6.030103  
Практична психологія 

3.  0302 Міжнародні відносини 6.030201  Міжнародні відносини 

4.  0403 
Системні науки та 

кібернетика  

6.040303  
Системний аналіз 

5.  0510 

Метрологія, 

вимірювальна техніка та 

інформаційно-

вимірювальні технології 

6.051002  

Метрологія, стандартизація та 

сертифікація 



 
15 

6.  0508 Електроніка 

7.05080101  Мікро- та наноелектронні прилади і 

пристрої 

8.05080101  Мікро- та наноелектронні прилади і 

пристрої 

Чергова акредитація 

7.  0301 
Соціально-політичні 

науки  

6.030101 
Соціологія 

8.  

0305 
Економіка та 

підприємництво 

6.030505 Управління персоналом та економіка 

праці 

 
8.03050501 Управління персоналом та економіка 

праці 

9.  0402 
Фізико-математичні 

науки 

6.040202 
Механіка 

10.  0402 
Фізико-математичні 

науки 

6.040203 
Фізика 

11.  0402 
Фізико-математичні 

науки 

6.040204 
Прикладна фізика 

12.  0403 
Системні науки та 

кібернетика  

6.040301 
Прикладна математика 

13.  0505 
Машинобудування та 

матеріалообробка 

6.050504 
Зварювання 

14.  0510 

Метрологія, 

вимірювальна техніка та 

інформаційно-

вимірювальні технології 

8.05100304 

Прилади і системи екологічного 

моніторингу 

15.  0510 

Метрологія, 

вимірювальна техніка та 

інформаційно-

вимірювальні технології 

8.05100305 

Прилади і системи неруйнівного 

контролю 

16.  0510 

Метрологія, 

вимірювальна техніка та 

інформаційно-

вимірювальні технології 

8.05100307 

Медичні прилади і системи 

 

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», 

до МОНУ був направлений лист щодо продовження строку дії сертифікатів про 

акредитацію підготовки спеціалістів (бакалаврів) на строк дії сертифікатів про 

акредитацію підготовки магістрів: 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки 

(код та назва спеціальності) 

Встановити 

строк дії сертифіката 

0101 Педагогічна освіта 

6.010104 Професійна освіта 

(комп’ютерні технології) 
01.07.22 

7.01010401 Професійна освіта 

(комп’ютерні технології) 
01.07.22 

0203 Гуманітарні науки 6.020301 Філософія 01.07.18 



 
16 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030508 Фінанси і кредит 01.07.20 

6.030504 Економіка підприємства 01.07.23 

7.03050401 Економіка підприємства 

(за видами економічної діяльності) 
01.07.23 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 
6.030601 Менеджмент 01.07.24 

0401 Природничі науки 
6.040105 Гідрометеорологія 01.07.22 

7.04010503 Гідрологія 01.07.22 

0501 Інформатика та 

обчислювальна техніка 

6.050101 Комп’ютерні науки 01.07.19 

7.05010102 Інформаційні технології 

проектування 
01.07.19 

6.050102 Комп’ютерна інженерія 01.07.23 

0503 Розробка корисних 

копалин 
6.050301 Гірництво 01.07.18 

0507 Електротехніка та 

електромеханіка 

6.050701 Електротехніка та 

електротехнології 
01.07.20 

7.05070103 Електротехнічні системи 

електроспоживання (за видами) 
01.07.20 

0513 Хімічна технологія та 

інженерія 
6.051301 Хімічна технологія 01.07.18 

0516 Текстильна та легка 

промисловість 

6.051602 Технологія виробів легкої 

промисловості 
01.07.20 

7.05160202 Конструювання та 

технології швейних виробів 
01.07.20 

1401 Сфера обслуговування 

6.140103 Туризм 01.07.20 

7.14010301 Туризмознавство (за 

видами) 
01.07.20 

 

6.19. Створення належних умов праці відповідно до вимог 

законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про 

працю. 

 

Умови праці створені відповідно до вимог законодавства, та додержання 

прав працівників гарантованих законодавством про працю виконано в повному 

обсязі. 

 

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 

16.01.2003 р. № 435-IV та Господарського кодексу України 16.01.2003р. № 436-IV. 
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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. 

 

Вживаються заходи щодо запобіганню проявам корупції та хабарництва. 

Призначено особу, яка відповідає за дії, щодо запобігання корупції, у тому числі за 

виявлення й усунення причин та умов корупції (профілактику корупції), 

мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень. 

Основні цілі СНУ ім. В. Даля: 

 мінімізувати ризики втягнення університету – керівництва та 

працівників не залежно від займаних ними посад – до корупційної діяльності; 

 сформувати у професорсько-викладацького складу та у студентів 

цілісне єдине уявлення та розуміння антикорупційної програми університету про 

неприйняття корупції в будь-яких її проявах;  

 узагальнювати та роз’яснювати основні положення антикорупційного 

законодавства України. 

Питання профілактиці корупції періодично розглядаються на ректоратах, 

деканатах, засіданнях кафедр. 

 

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 

31.08.2015 року. 

 

6.28. Розвиток студентського спорту. 

 

У збірних командах університету з шести видів спорту тренуються 250 

студентів, які підвищують свою фізичну та спортивну майстерність. Збірні 

команди університету з різних видів спорту беруть участь у спартакіаді серед ВНЗ 

області, де займають призові місця. Найкращі спортсмени та команди університету 
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взяли участь у чемпіонатах України, Європи та світу. 

Членами збірних команд області з шести видів спорту у 2015 р. є 12 

студентів університету. Це такі види спорту як плавання, п’ятиборство, 

паверліфтинг, шахи,  легка атлетика, єдиноборства. 

Вісім студентів університету входять у збірні команди України, в яких 

представляють п’ять видів спорту: паверліфтинг, п’ятиборство, карате, кунг-фу, 

кікбоксінг. 

Подальшого розвитку набула університетська школа з паверліфтингу. 

Старший викладач університету, МСУМК з паверліфтингу Семененко Д. В. зайняв 

перше місце та встановив рекорд у присіданні у ваговій категорії до 105 кг на 

Чемпіонаті України з паверліфтингу (м. Полтава, лютий 2015 р.). Цей же викладач 

зайняв друге місце та встановив рекорд Європи у присіданні на чемпіонаті Європи 

(Німеччина, травень 2015 р.). На Чемпіонаті світу з паверліфтингу (Люксембург, 

листопад 2015 р.) Семененко Д. В. також зайняв перше місце та встановив рекорд у 

присіданні. 

Результативними були і виступи студентів з паверліфтингу. На Чемпіонаті 

світу з класичного паверліфтингу (Фінляндія, липень 2015 р.) Кузьміна Д. зайняла 

друге місце. На чемпіонаті України (м. Луцьк, березень 2015 р.) Кузьміна Д. 

зайняла перше місце, а ще два студенти – друге і третє місця. На Чемпіонаті 

України серед студентів ВНЗ (м. Коломия, листопад 2015 р.) Кузьміна Д. зайняла 

перше місце, а Левих В. – четверте. На Кубку України (м. Коломия, листопад 2015 

р.) Кузьміна Д. також зайняла друге місце. 

На чемпіонатах Луганської області з паверліфтингу та класичного 

паверліфтингу п’ять студентів університету зайняли перші місця. 

Також призові місця зайняли студенти університету на Чемпіонаті України 

та регіональних змаганнях з легкої та важкої атлетики, плавання в ластах, 

баскетболу, карате. 

 

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

у контракті. 

 

Ректор         О.В. Поркуян 


