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ШАНОВНІ ДЕЛЕГАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ!

Сьогодні ми традиційно зібралися в цій залі на щорічну конференцію
трудового колективу Університету, під час якої я маю відзвітувати перед вами
про роботу на посаді ректора за рік.
2017 рік для Східноєвропейського національного університету, як для
усіх вищих навчальних закладів України, був важким, оскільки ВНЗ
функціонують у тих умовах, в яких сьогодні живе вся Україна. А це – війна, це
– криза, яка охопила, по суті, всі сфери життя країни.
Основним завданням у своїй роботі впродовж минулого року я вважав
підтримання такого внутрішнього клімату і психологічної атмосфери у стінах
нашого навчального закладу, які б надавали можливість колективу працювати,
всупереч зовнішнім чинникам.
У 2017 році колектив університету продовжував виконувати основні свої
завдання, про що свідчать позитивні загальні результати діяльності за всіма
напрямами роботи (організаційна, навчально-методична, наукова, кадрова,
соціально-гуманітарна та фінансово-господарська). Як основний підсумок
нашої діяльності можна навести результати консолідованого рейтингу, в якому
у 2017 році наш університет впевнено займає 48-ме місце, а в незалежному
рейтингу ТОП-200 ВНЗ України під егідою ЮНЕСКО – 76-те, у Вебометрикс –
75-те (у 2016 – 85-те), у Scopus – 19-те (у 2016 – 22-ге). Це переконливо
свідчить про популярність і добру славу Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки на Волині й загалом в Україні.

Наш колектив обрав стратегію розвитку, що ґрунтується на європейських
стремліннях українського суспільства й передбачає впровадження сучасних
моделей адміністрування, організації навчальної та наукової робіт.
Незамінну роль у процесах європеїзації нашої держави відіграє вища
освіта – середовище формування інтелектуального потенціалу нації, що дасть
змогу підприємствам, фірмам, організаціям, державним установам залучати
високопрофесійні кадри зі знаннями й уміннями, необхідними в умовах
європейської інтеграції та транскордонного співробітництва, і це матиме
позитивний вплив на реалізацію стратегії євроінтеграції України.
Наші студенти й науковці відкриті до співпраці, і ми впевнені, що
університет стане централізованою установою, яка забезпечить потреби регіону
у фахівцях, котрі використовуватимуть досвід вишів і наукових установ країн
ЄС і сприятимуть поглибленню зв’язків та налагодженню нових контактів між
ВНЗ прикордонних територій України та Європейського Союзу.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науковцями Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки проводиться активна діяльність у сфері
– трансферу технологій,
– охорони та комерціалізації науково-технічних розробок у рамках
виконання «Стратегії комерціалізації науково-дослідних розробок в
університеті».
У 2017 році було укладено й виконано 13 госпдоговірних НДР на суму
106411 тисяч гривень; успішно виконувалися 8 науково-дослідних робіт, які
фінансувалися із коштів Державного бюджету України (7 фундаментальних та
1 прикладна).
До Українського інституту промислової власності подано 12 заявок на
видачу охоронних документів та отримано 14 патентів на корисні моделі. У
Центр трансферу технологій Академії технологічних наук України від СНУ
імені Лесі Українки подано 12 технологічних пропозицій.
Як уже мовилося, відповідно до рейтингу вищих навчальних закладів за
показниками «Scopus» наш університет посідає 19-те місце. Зросла кількість
наукових видань, їх представлення в інтернет-просторі та реєстрація в
міжнародних наукометричних базах. Позитивним моментом стало отримання
університетом восени 2017 року доступу до наукометричних баз даних Scopus
та Web of Science.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки уклав
договір (без посередників) із CrossRef про надання DOI науковій продукції
університету.
DOI (Digital Object Identifier) – це цифровий ідентифікатор документу,
який присвоюється з 2000 року.
Сьогодні наявність DOI – це європейський і світовий стандарт, який
використовується усіма найбільшими міжнародними науковими організаціями
та видавництвами.
У 2017 році в університеті
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–

працювали
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спеціалізованих

вчених

рад

за

вісьмома

спеціальностями;
–

діяли 48 навчально-наукових і 9 науково-дослідних лабораторій;

–

сформовані та розвиваються 34 наукові школи та осередки за 16-ма

галузями наук;
–

виконувалося 188 кафедральних тем;

–

було проведено 23 міжнародних і 5 всеукраїнських конференцій, 7

науково-методичних семінарів, 7 круглих столів та багато інших
наукових заходів.
Уже другий рік поспіль університет є учасником Міжнародного форуму
«Innovation Market». Цьогоріч на форумі було представлено наукові розробки
біотехнологічної лабораторії та лабораторії росту кристалів, а також
технологію використання безпілотного літального апарата для пошуку
теплових втрат.
У звітному періоді стипендію Кабінету Міністрів України отримували 5
молодих науковців університету.
За ініціативи Ради молодих вчених СНУ імені Лесі Українки було
створено Регіональну раду молодих вчених при управлінні освіти, науки та
молоді Волинської обласної державної адміністрації, головою якої стала Олена
Назарук, к. ю. н., доцент кафедри кримінального права і процесу СНУ імені
Лесі Українки.
Науковим товариством аспірантів і студентів було організовано й
проведено Фестиваль науки та ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію
«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень». Семеро
студентів СНУ імені Лесі Українки стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади, а десятеро – ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт.
У 2017 році було започатковано проведення Ярмарок-Фестиваль науки.
Під

час

ЯрФесту

безперервно

працювали

16

майданчиків,

у

яких

демонструвалися сучасні наукові знання в цікавій формі через безпечні
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експерименти, практичні ігри, майстер-класи.
Студенти нашого університету є активними учасниками Стипендіальної
програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (цьогорічні переможці – Антон
Чисніков, Людмила Роспопа, Галина Падалко).
У 2017 році було проліцензовано відділом аспірантури 2 спеціальності.
Загалом аспірантура відкрита з 26-ти спеціальностей із 12-ти галузей наук.
На навчання в аспірантурі у 2017 році зараховано 55 здобувачів. Станом
на 1 жовтня 2017 року за новими правилами навчається 115 здобувачів
наукового ступеня доктора філософії та 7 осіб здобувачів ступеня доктора наук,
загальна чисельність становить 265 осіб. Ефективність аспірантури – 25%.
Самостійно працюють над кандидатськими дисертаціями 11 викладачів, які
прикріплені до відповідних кафедр як здобувачі наукового ступеня кандидата
наук.
В університеті діє докторантура з 4-х спеціальностей за 3-ма галузями
науки, у якій перебуває 10 осіб. Ефективність – 20%.
За звітний період 162 науково-педагогічних працівники університету
пройшли довгострокове підвищення кваліфікації шляхом стажування, з них 154
викладачі (а це майже 95%) підвищували кваліфікацію за кордоном.
В університеті завершується формування бази даних «Портфель
інноваційних проектів», до складу якої увійдуть науково-дослідні проекти і
розробки з перспективою комерціалізації та реалізації їх у формі стартапів.
Головною платформою для розвитку стартапів в університеті стане створений у
приміщенні бібліотеки Навчально-сервісний коворкінг центр «А-В Hub».
Формат його діяльності передбачає залучення натхненних інноваційною ідеєю
студентів та працівників університету і потенційних інвесторів, підприємцівпрактиків до роботи у форматі хакатонів, тренінгів, круглих столів тощо.
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ
Нещодавно ми завершили вступну кампанію 2017 року.
Особливість цьогорічної вступної кампанії полягала в тому, що
зарахування абітурієнтів відбувалося за дещо іншими Умовами прийому
вступників, аніж у минулі роки. А саме:
– цьогоріч абітурієнти при вступі до ВНЗ подавали не тільки
сертифікати ЗНО, видані у 2017 році, але й у 2016 році;
– застосовувався принцип пріоритетності заяв про вступ до навчального
закладу, який не міг бути зміненим протягом вступної кампанії;
– загальна кількість заяв була зменшена з 15-ти до 9-ти;
– при визначенні конкурсного балу абітурієнта застосовувалися вагові
коефіцієнти для конкурсних предметів;
– значно зменшилась вага шкільного атестата.
У 2017/2018 н. р. на навчання до університету прийом здійснювався за
освітніми ступенями:
– «Бакалавр» на 50 спеціальностей – 67 освітні програми;
– «Магістр» – на 47 спеціальностей – 64 освітні програми.
У цілому до приймальної комісії Східноєвропейського національного
університету станом на 26. 07. 2017 р. абітурієнтами було подано 16 572 заяви,
з них:
– денна форма – 13 088;
– заочна – 3 484.
Для порівняння: у 2016 році загальна кількість заяв з урахуванням ОКР
«Спеціаліст» становила 21078.
Конкурс заяв на одне місце державного замовлення у 2017 році становив
11,2 (у 2016 році з урахуванням ОКР «Спеціаліст» – 18,2).
За результатами поданих заяв до приймальної комісії наш університет
продовжує входити у двадцятку університетів України.
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За результатами роботи приймальної комісії 2017 року на ОС «Бакалавр»
та «Магістр» зараховано на державну форму навчання 1475 студентів (у 2016 р.
– 1476), з них:
– 1244 особи денної форми, у 2016 – 1138 осіб;
– 231 особу заочної форми, у 2016 р. – 338 осіб.
За кошти фізичних та юридичних осіб до університету зараховано 1636
студентів (у 2016 р. – 1355), з них:
– 916 осіб денної форми, у 2016 р. – 814 осіб;
– 720 осіб заочної форми, у 2016 р. – 541 особа.
У цілому за результатами вступної кампанії у 2017 році зараховано 3172
вступники, у 2016 році ми зарахували 3930 вступників (з урахуванням ОКР
«Спеціаліст»).
Аналіз вступної кампанії в університеті показав, що заповнення місць
ліцензованого обсягу на денну форму навчання випускниками загальноосвітніх
шкіл становив 54%. Цей показник суттєво відрізняється за спеціальностями: від
100% заповнення ліцензованого обсягу на спеціальності «Право» до менше 10%
заповнення ліцензії на спеціальностях «Філософія» та «Екологія».
Конкурс на ту чи іншу спеціальність залежить від ряду чинників, але
головними були і лишаються:
– профорієнтація;
– зацікавленість;
– популярність спеціальності;
– величина держзамовлення.
Загалом вступна кампанія потребує постійного аналізу на кожному
факультеті й кафедрі. Тенденція до скорочення контингенту абітурієнтів
спостерігатиметься й у 2018 році, нові Умови прийому до ВНЗ посилюватимуть
конкуренцію як між навчальними закладами, так і між факультетами. Ми
повинні зрозуміти, що від обсягу набраного контингенту залежить наше
майбутнє.
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НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Візитною карткою кожного університету є чітка та логічна структура
організації навчального процесу в ньому. Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки поставив перед собою ціль формування власної
стратегії розвитку, орієнтованої на послідовну інтеграцію у європейський і
світовий освітній простір, яка ґрунтується на сучасній практиці функціонування
та розвитку вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів з
урахуванням національних та регіональних традицій.
У 2017 р. у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки здійснювався прийом абітурієнтів за освітніми ступенями бакалавра
та магістра на денну та заочну форми навчання. Прийом документів відбувався
за освітнім ступенями:
– «Бакалавр» на 50 спеціальностей – 67 освітніх програм;
– «Магістр» на 47 спеціальностей – 64 освітні програми.
Контингент студентів університету станом на 1 жовтня 2017 р. налічує
9234 студенти (10323 з Коледжем технологій бізнесу та права):
– денна форма навчання – 6406 студентів (7372 з Коледжем технологій
бізнесу та права);
– заочна форма навчання – 2828 студентів (2951 з Коледжем технологій
бізнесу та права).
Денна форма
навчання

Заочна
форма

Всього

навчання

1.10.2015 р.

6420 / 7314*

3676 / 4437*

10096 / 11066*

1.10.2016 р.

6616 / 7530*

3587 / 3653*

10203 / 11183*

1.10.2017 р.

6406 / 7272*

2828 / 2951*

9234 / 10323*

* – кількість студентів з Коледжем технологій бізнесу та права СНУ імені
ЛесіУкраїнки.
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Період змін, в якому ми живемо, безпосередньо торкнувся і вищих
навчальних закладів, організації та змістового наповнення навчального
процесу. Прийняття нового «Закону про вищу освіту», «Про освіту» та
супровідні накази, інструктивні листи вимагають від нас своєчасного
реагування на зміни в організації навчального процесу.
У 2017 році науково-методична рада університету працювала над
оновленням нормативно-правової бази університету з організації навчального
процесу. Вченою радою університету 28 вересня 2017 р. затверджено близько
30 положень та інструктивних листів, які регламентують питання навчального
процесу та оприлюднені на електронному ресурсі навчального відділу
http://ed.eenu.edu.ua.
Розроблено і затверджено:
– 67 навчальних планів спеціальностей (освітніх програм) за освітнім
ступенем «Бакалавр»;
– 64 навчальні плани спеціальностей (освітніх програм) освітнього
ступеня «Магістр».
Традиційно до початку навчального року готуються накази ректора «Про
організацію навчального процесу у СНУ імені Лесі Українки у 2016/2017 н. р.»,
«Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та
перелік основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науковопедагогічних працівників на 2016/2017 н. р.», у яких закладені вимоги: акцент
на самостійну роботу студентів, використання у навчальному процесі
технологій

дистанційного

навчання,

інноваційних

методик

викладання

навчальних дисциплін, викладання іноземною мовою, поступове зменшення
навчального навантаження викладачів до 600 годин.
Станом на 1 жовтня 2017 р. професорсько-викладацький склад
університету становить 778 штатних одиниць з яких:
– докторів наук – 86;
– професорів – 67;
– кандидатів наук –586;
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– доцентів 470.
У порівнянні з минулими роками:
1. 10. 2015 р.
Всього штатних

01. 10. 2016 р.

01.10. 2017 р.

782

776

778

Доктори наук

75

79

86

Професори

61

67

67

Кандидати наук

566

580

586

Доценти

431

457

470

одиниць:

650
600

Кандидати
наук
Доценти

550
500
450
400
Станом на 1 Станом на 1 Станом на 1
жовтня 2015 жовтня 2016 жовтня 2017
Звітний період з 1.10.2015 по
01.10.2017
95
90
85
80

Доктори
наук
Професор
и

75
70
65
60
Станом на 1
Станом на 1
Станом на 1
жовтня 2015
жовтня 2016
жовтня 2017
Звітний період з 01.10.2015 по 01.10.2017
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Науково-методичною радою університету розглянуто і схвалено:
– навчально-методичних видань – 341 позиція;
– електронних освітніх ресурсів – 24 одиниці;
– видання, які отримали гриф «Рекомендовано» – 41;
– видання, які отримали гриф «Затверджено» – 7.

Навчально- Електронні

Гриф

Гриф

методичні

освітні

видання

ресурси

2015 р.

312

27

1

36

2016 р.

444

16

4

29

2017 р.

341

24

7

41

«Затверджено» «Рекомендовано»

444

Навчально-методичні
видання
Електронні освітні
ресурси
Гриф «Затверджено»

341
312

27

36
1

16

24

29
4

41

В

Гриф
«Рекомендовано»

7

університеті склалася цілісна система практичної підготовки студентів, що
охоплює

навчальні

практики

зі

спеціальності,

виробничі,

педагогічні,

асистентські, організаційні, переддипломні та фахові практики зі спеціалізації.
На усіх факультетах було проведено 395 навчальних та виробничих
практик, а університетом було укладено понад 740 договорів на проведення
практики студентів.
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У СНУ імені Лесі Українки постійно апробуються нові інструменти
моніторингу навчального процесу, двічі на рік проводиться моніторинг
успішності студентів за результатами заліково-екзаменаційних сесій, а його
результати обговорюються на засіданнях ректорату.
Упродовж п’яти років на факультеті міжнародних відносин в одній з
академічних груп навчальний процес відбувається англійською мовою, а
програми спеціальності максимально наближені до європейських.
В усіх навчальних планах спеціальностей іноземну мову студенти
вивчатимуть з першого й до останнього курсу, а методика її студіювання
зводитиметься не лише до письма, а й до усного мовлення.
У 2016/2017 н. р. отримали дипломи освітнього ступеня «Бакалавр»:
– 1221 випускник денної форми навчання;
– 1008 випускників заочної форми навчання.
Освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»:
– 512 випускників денної форми навчання;
– 478 випускників заочної форми навчання.
Освітнього ступеня «Магістр»:
– 407 випускників денної форми навчання;
– 184 випускники заочної форми навчання.
З

лютого

2017

року

університетом

започатковано

діяльність

сертифікатних курсів, метою яких є отримання студентами, науковопедагогічними працівниками та іншими зацікавленими особами актуальних
теоретичних і практичних знань, підвищення рівня професійної компетенції. З
лютого 2017 року проанонсовано 58 сертифікатних курсів. За один семестр
2016/2017 н. р. діяло 17 сертифікатних курсів, де навчалося 609 слухачів.
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Центр інформаційних технологій та комп’ютерного тестування
Сучасний етап розвитку освіти визначається домінуванням інформаційнокомунікаційних технологій, інтегрованих у навчальний процес ВНЗ, які
дозволяють модифікувати форми і методи педагогічної діяльності й тим самим
сформувати позитивний вплив на процес навчання в цілому.
Нині у СНУ імені Лесі Українки поширене традиційне навчання з webпідтримкою, тобто використання електронного навчання для організації
самостійної роботи студентів, модульного та підсумкового контролю знань.
Такий контроль знань у формі комп’ютерного тестування реалізується на
базі системи тестування OpenTest 2. Викладачами розроблено 59 баз тестових
завдань для модульного контролю, 66 – для підсумкового. Також на цій
платформі два роки поспіль у формі комп’ютерного тестування проводяться
вступні випробування для абітурієнтів, які вступають до університету для
здобуття освітнього рівня магістр і бакалавр на базі молодшого спеціаліста.
Кількість баз тестових завдань для вступних випробувань становить 172.
Починаючи з 2013 року, освітній контент розробляється на платформі
системи управління навчанням Moodle. Саме на базі Moodle планується
впровадження змішаного навчання для забезпеченя організації навчального
процесу в університеті. Перші кроки вже зроблені: понад 250 викладачів
університету пройшли навчання на сертифікатних курсах «Базові навички
роботи в Moodle» й отримали сертифікати автора електронного курсу. У 2017
році до когорти авторів електронних курсів долучились 36 викладачів. У
Moodle на сьогоднішній день зареєстровано 6,5 тис. користувачів та функціонує
понад 160 електронних курсів.
З нашої точки зору, змішане навчання є найбільш логічною і природною
еволюцією традиційної моделі навчання. Виходячи з назви методу, треба
говорити

про

комбінування

традиційної

моделі

(без

використання

інформаційних технологій) й електронного навчання. Іншими словами, цей
метод навчання пропонує поєднувати інноваційні технічні досягнення
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електронного навчання і перевірений роками досвід традиційної взаємодії
студентів і викладача в рамках аудиторних занять.
У СНУ імені Лесі Українки проект розвитку електронного навчання є
стратегічним, і вже намічені основні напрями роботи для забезпечення
безперебійного функціонування електронного освітнього середовища. Частка
дисциплін, які впроваджують метод змішаного навчання в навчальний процес,
збільшується з кожним роком. Викладачі займають активну позицію в
підвищенні якості навчального процесу. Багато навчальних дисциплін
супроводжується самостійною роботою студентів у мережі Інтернет і
середовищі Moodle.
Змішане навчання включає спільне використання мережі та стандартного
навчання в аудиторіях; у такому комбінованому освітньому середовищі
викладачі та студенти використовують он-лайнові ресурси й інструментарій, а
також зустрічаються особисто в університеті в рамках одного курсу. Нині
змішане навчання стає надзвичайно затребуваним. Використання методу
змішаного навчання має призвести до якісної зміни змісту навчання.
Різноманітність ресурсів електронної складової змішаного курсу відкриває нові
можливості презентації навчального матеріалу в доступній і цікавій формі.
Потенціал комп’ютерних засобів для реалізації якісного навчання, заснованого
на принципі гнучкості та варіативності, дозволяє студентам визначати
індивідуальну траєкторію вивчення предмета самостійно.
Зважаючи на це, у найближчій перспективі планується запровадження
змішаного навчання на заочній формі навчання на 16 спеціальностях. Зараз
проводиться інтенсивна підготовка до формування електронного контенту
дисциплін навчальних планів першого та другого року навчання на цих
спеціальностях.
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Навчально-методичний відділ з ліцензування та акредитації
Наказом МОН України від 12 липня 2017 року переоформлена Ліцензія
СНУ імені Лесі Українки (розміщена на сайтах МОН і університету). Внесені
відомості про право здійснення освітньої діяльності СНУ імені Лесі Українки
до

ЄДЕБО.

Також

переоформлено

всі

сертифікати

про

акредитацію

спеціальностей відповідно до Переліку спеціальностей – 2016 (47 сертифікатів
за ОКР «Спеціаліст», 6 сертифікатів за ОКР «Молодший спеціаліст»,
59 сертифікатів за ОР «Бакалавр», 57 сертифікатів за ОР «Магістр»). У зв’язку з
переходом на новий перелік спеціальностей Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки провадить освітню діяльність за 47-ма
спеціальностями (70-ма освітніми програмами) за освітнім рівнем «Бакалавр» і
за 44-ма спеціальностями (70-ма освітніми програмами) за освітнім рівнем
«Магістр». Відповідно, прийом 2017 року здійснювався за новими галузями
знань, спеціальностями, освітніми програмами.
У 2017 р. започатковано нові спеціальності та освітні програми –
за освітнім ступенем «Бакалавр»:
– «Спеціальна освіта»;
– «Лісове господарство»;
– «Державна безпека»;
за освітнім ступенем «Магістр»:
– «Прикладна фізика та наноматеріали»;
– «Лісове господарство».
Освітні програми:
– «Клінічна психологія»;
– «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»;
– «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління».
У 2017 році підготовлено 32 ліцензійні справи на розширення
провадження освітньої діяльності: 9 справ – на започаткування нових
спеціальностей, у т. ч. у Коледжі технологій, бізнесу та права, решта – на
збільшення ліцензованого обсягу.
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Плануються нові спеціальності:
– «Соціальне

забезпечення»

(факультет

педагогічної

освіти

та

соціальної роботи);
– «Фармація» (хімічний факультет);
– «Сценічне мистецтво» (факультет культури та мистецтв).
Освітні програми:
– «Режисер естради та масових свят»;
– «Акторська майстерність».

Можливе відкриття:
– Спеціальність «Дизайн»:
Освітні програми:
– «Менеджер індустрії моди»;
– «Перукар»;
– «Модельєр»;
– «Візажист»;
– «Графічний дизайн».
Структура підготовки фахівців у ВНЗ представлена у вигляді діаграм,
відповідно до відомостей про право здійснення освітньої діяльності СНУ імені
Лесі Українки.
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Щороку в СНУ імені Лесі Українки відкриваються нові спеціальності,
вищі освітні рівні з урахуванням регіональних потреб і специфіки розвитку
Волині як прикордонної області.
Специфіка

процесу

акредитації

напрямів

(спеціальностей)

в

університеті, що простежується в останні роки, полягає у тому, що
відбуваються перші акредитації, отже, щороку посилюється відповідальність
випускових кафедр за кадрове, методичне забезпечення підготовки фахівців.
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У 2018 році вперше акредитуватиметься напрям підготовки «Практична
психологія» (ОКР «Бакалавр»).
Також розпочинаємо чергові акредитації спеціальностей (термін дії
сертифікату, як правило, тривав 10 років). Таких акредитацій – 3. Зі
спеціальностей:
– «Фінанси, банківська справа та оподаткування» (освітньої програми
«Фінанси і кредит») на другому (магістерському) рівні;
– «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;
– «Геодезія та землеустрій» на першому (бакалаврському) і другому
(магістерському) рівнях.
Розпочинаємо також акредитації освітніх програм за ОР «Бакалавр» і
«Магістр» з усіх спеціальностей.
Продовжується

робота

над

відкриттям

сертифікованих

курсів

з

підвищення кваліфікації (компетентності) фахівців.
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Міжнародне

співробітництво

Східноєвропейського

національного

університету імені Лесі Українки розглядається як невід’ємна складова
діяльності та подальшого розвитку. Воно зосереджене на інтеграції
університету до європейського та світового загальноосвітнього простору.
На сьогоднішній день ми працюємо з понад 65 закордонними партнерами.
Зокрема, упродовж звітного періоду до грона наших партнерів долучилися
інституції, серед яких:
– Міжнародна академія економіки та права (Швейцарія);
– Вища школа гуманітарних та природничих наук в Сандомирі
(Польща);
– Культурний дім Есперанто (Франція);
– Киргизько-турецький університет МАНАС (Киргизстан);
– Університет прикладних наук міста Каяні (Фінляндія).
– Університет є членом таких потужних міжнародних науковонавчальних структур:
– Консорціуму українських університетів і Варшавського університету,
членами якого є національні університети і Варшавський університет
(Польща);
– Балтійсько-українського академічного консорціуму, засновник якого –
Каунаський університет Вітовта Великого; Східноєвропейської мережі
університетів, ініціатором якої є Люблінський католицький університет
імені Іоанна Павла ІІ.
Також СНУ імені Лесі Українки – член найбільшої та найвагомішої
організації, що представляє інтереси університетів Європи – Європейської
асоціації університетів (ЄАУ).
Співпрацюючи з ЄАУ, Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки систематично бере участь у вебмінарах асоціації на теми
автономії університетів, забезпечення моніторингу якості освіти й управління
вишами, інтернаціоналізації університетів Східної Європи.
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У рамках Балтійсько-українського академічного консорціуму, до складу
якого входять Каунаський університет Вітовта Великого, Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника, Вища державна професійна
школа в Хелмі, Люблінський католицький університет імені Іоанна Павла ІІ та
Європейська асоціація міжнародної освіти (Стокгольм, Швеція), ведеться
робота у напрямку розробки спільних проектів у сфері енергетичної безпеки
(під егідою НАТО) та біотехнологій, підготовки і проведення літніх
математичних шкіл та низки спільних досліджень у галузі інформатики,
розвитку ботанічного саду СНУ імені Лесі Українки та гідроархеології.
Зокрема, цьогоріч на базі практик спортивно-оздоровчого табору «Гарт»
(Світязь) та базі практик «Тамосава» (Каунас) відбулася спільна міжнародна
практика студентів-другокурсників біологічних факультетів вишів.
У межах роботи ще одного консорціуму – Східноєвропейської мережі
університетів, що об’єднує університети Польщі, Грузії, Білорусі, Молдови й
України під егідою Люблінського католицького університету імені Іоанна Павла
ІІ ведеться партнерська співпраця у сфері наукових досліджень, навчання
студентів, спільної розробки та реалізації міжнародних грантів і проектів,
заснування міжнародних студій.
Окрім вищезазначених партнерств, ще одним важливим є партнерство з
Німеччиною. Впродовж 18 років ведеться співробітництво між університетом
та німецькою спілкою «Мости дружби в Україну». З німецькими колегами тісно
співпрацює й кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру географічного
факультету СНУ імені Лесі Українки. Наразі реалізується спільна програма
обміну студентами між нашим університетом і Університетом прикладних наук
у місті Вюрцбург-Швайнфурт у рамках чинної угоди.
Проте беззаперечним лідером міжнародних партнерств нашого вишу є
Республіка Польща. Приємно відзначити, що цьогоріч до числа наших
партнерів приєдналася Вища школа гуманітарних і природничих наук у
Сандомирі. Між польским ВНЗ та СНУ імені Лесі Українки існує домовленість
про спільні наукові дослідження, обмін викладачами для проведення лекцій та
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консультацій, конференцій; сприяння обміну студентами, а також упровадження
програм стажування, написання та реалізації спільних науково-дослідних
проектів.
Слід зазначити, що СНУ імені Лесі Українки – один із перших
університетів,

який

започаткував

програму

«Подвійний

диплом»

зі

спеціальності «Фізична реабілітація» разом із закордонним навчальним
закладом – Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).
Згідно з нею студенти упродовж семестру паралельно навчаються у двох вишах
та отримають два дипломи. Програма «Подвійний диплом» із цим вишем також
діє за спеціальностями «Комп’ютерні науки» і «Прикладна фізика». Аналогічна
програма реалізується біологічним факультетом та Університетом Вітовта
Великого

(Литовська

Республіка),

й

українські

студенти

паралельно

навчаються за спеціальністю «Біологія» у двох країнах.
Окрім того, 18 студентів СНУ імені Лесі Українки упродовж семестру
навчалися в Поморській академії в Слупську (Республіка Польща).
Ведеться активна праця над розширенням векторів міжнародного
співробітництва Лесиного вишу в азійському напрямку. Зокрема, 23 червня
2017 року Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
був представлений на Форумі ректорів українських і китайських університетів.
У засіданні взяли участь ректори та представники провідних університетів
Китайської Народної Республіки та очільники ВНЗ України. Під час роботи
форуму було проведено робочі зустрічі з представниками китайських
університетів. Представникам Аньхойського університету, Нанькайського
університету і Чжецзянським університету було вручено перші офіційні листи
про встановлення академічного співробітництва.
Варто відзначити інституційний вектор міжнародного співробітництва
СНУ імені Лесі Українки, впродовж звітного періоду студенти і викладачі мали
змогу

поспілкуватися

Представництвом

з

представниками

Європейського

Союзу

Фонду
в

Україні,

демократії

ООН.

Представництвом

Британської Ради в Україні, Спеціальною моніторингової місії ОБСЄ,
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Представництвом

НАТО

в

Україні,

за

участі

останнього

разом

з

представниками з Посольства Литовської республіки в Україні на базі СНУ
імені Лесі Українки нещодавно організовано Молодіжний євроатлантичний
безпековий форум.
Протягом звітного періоду наш виш відвідали такі високоповажні гості як
Надзвичайний та Повноважний посол Хорватії в Україні, Надзвичайний та
Повноважний посол Індії в Україні, Надзвичайний та Повноважний посол
Литовської республіки в Україні.
Задля налагодження міжнародного співробітництва нашого вишу
професорсько-викладацький склад і студентство активно брали участь у
міжнародних конференціях, культурно-мистецьких заходах на території
Польщі, Білорусі, Німеччині, Греції, Іспанії, Бельгії, Литви, Швеції,
Швейцарії, Об’єднаних Арабських Еміратів, США, Китаю, Нідерландів та ін.
СНУ імені Лесі Українки активно працює в напрямі інтернаціоналізації та
популяризації української освіти і науки за кордоном. Підтвердженням цього є
широка географія країн, громадяни яких навчались у виші, зокрема у 2016/2017
навчальному році з таких країн: Республіка Польща, Азербайджанська
Республіка, Республіка Білорусь, Камерун, Республіка Узбекистан, Намібія,
Держава Лівія, Республіка Гана, Того, Федеративна Республіка Нігерія,
Російська Федерація, Сенегал, Зімбабве, Алжирська Народна Демократична
Республіка. У минулому навчальному році ми підготували 39 іноземців, які
навчались на усіх рівнях підготовки, з них:
– 14 слухачів – на підготовчому відділенні;
– 18 – за ОР «Бакалавр»;
– 3 – за ОКР «Спеціаліст»;
– 3 – за ОР «Магістр»;
– 1 особа долучилася до навчання в аспірантурі.
Варто відзначити науково-педагогічний склад із числа іноземних
спеціалістів. У звітному періоді до освітнього процесу були залучені кандидати
і доктори наук із Республіки Польща, Алжирської Народної Демократичної
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Республіки, Сполучених Штатів Америки, Канади, Республіки Білорусь та
Федеративної Республіки Німеччина.
Практично кожен з них зміг долучитися до промоції своєї культури і
мови в національному середовищі та до роботи відповідних центрів,
інститутів. Нині при університеті діє 9 таких осередків:
– Інформаційний центр Європейського Союзу;
– Центр німецької мови та культури;
– Центр французької мови та культури;
– Центр шведської мови;
– Центр арабської мови та культуриї;
– Центр канадознавства;
– Центр британської культури;
– Інститут Польщі.
Наразі тривають перемовини про створення на базі Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки Індійського культурного та
освітнього центру.
Ректорат і колектив університету постійно працює над покращенням рівня
підготовки випускників університету відповідно до європейських стандартів і
докладає зусиль для того, щоб Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки посів гідне місце серед класичних університетів України і
Європи.
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Реалізація основних завдань і принципів молодіжної політики та
соціальної роботи в університеті у 2017 році здійснювалася в таких
пріоритетних напрямах виховання:
– виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, високоосвіченими
людьми,

носіями

професійної,

високої

правової,

загальної,

інтелектуальної,

світоглядної,

політичної,

соціально-психологічної,

емоційної, фізичної та екологічної культури;
– створення необхідних умов для вільного розвитку особистості
студента, його мислення і загальної культури через залучення до
різноманітних видів творчої діяльності (науково-дослідної, технічної,
культурно-просвітницької,

громадської,

оздоровчо-спортивної,

правоохоронної та ін.);
– збагачення естетичного досвіду студентів шляхом їхньої участі у
відродженні забутих і створенні нових національно-культурних традицій
Волині, Луцька, рідного університету, розвиток художніх здібностей
студентів;
– формування «Я» – концепції людини-творця на основі самоосвіти,
саморозвитку,

самовиховання,

самовдосконалення,

моральної

самозавершеності;
– пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок,
запобігання вживання студентами алкоголю, наркотиків.
Упродовж звітного року для студентів влаштовувалися ярмарки кар’єри,
зустрічі з роботодавцями, під час яких вони мали змогу дізнатися про актуальні
вакансії. Студентів навчали проходити співбесіди, писати резюме.
Студенти брали участь у:
– форумі «Бізнес-молодь: ефект WOW від співпраці» в рамках
ініціативи «Пакт заради молоді-2020»;
– «Дні кар’єри ЄС»;
– презентації практичних стажувань у Німеччині;
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– Всеукраїнському заході «День кар’єри “PROFIT DAY”».
У 2017 році проведено чимало спільних із Луцькою міською радою та
Волинською ОДА заходів і концертів для громадськості міста й області.
У листопаді 2017 року в Палаці культури міста Луцька відбувся фінал
конкурсу «Кращий студент Волині – 2017», в якому перемогу здобув студент
факультету економіки та управління нашого університету Назар Дубина.

Національно-патріотичне виховання молоді
Рада з молодіжної політики, відділ молодіжної політики та соціальної
роботи у 2017 р. надали пріоритет вихованню патріотизму як складової
світогляду студента і його ставлення до рідної країни, національних святинь,
посиленню любові до України, мови, почуттю відповідальності за її
незалежність, збереженню матеріальних і духовних цінностей. Цьому були
присвячені публічні лекції відомих й видатних людей сучасності – політиків,
учених, письменників, діячів культури, мистецтва, зокрема Мирослава
Стефанишина,

Мирослава

Лазарука,

Людмили

Приходько,

Олександра

Клименка, Олега Стецишина, Майкла Саллівана, Алтинай Мирзабекової, Ольги
Радкевич, Томіслава Відошевіча, Єлени Періч, Віталія Запухляка, Анатолія
Новака, Юлії Івахніної, Вікторії Козаченко, Петра Коробчука, Олени
Очеретної, Лариси Івшиної, Ксенії Циганчук, Наталки Бабіна, Олеся Наварича,
Віктора Місіюка, Джозефа Кезеля, Пьотра Голдина, Тамари Марценюк, Олега
Рибачука, Марка Мельника, Антона Романюка, Броніслави Волкової, Валерія
Полковського, Ореста Цапа, Сергія Ціпка, Ер’ї та Сейї Хейккінен, Андрія та
Павлини Скурко, Віталія Портнікова, Олега Бермана (Леся Костича).
Культивування університетських цінностей, патріотизму та поваги до
свого навчального закладу забезпечувалося у ході низки заходів, зокрема:
інавгураційного відкриття нового навчального року, посвяти у першокурсники,
Днів Тараса Шевченка тощо.
Утвердилась традиція проведення тижнів факультетів (інститутів), у
рамках яких викладачами і студентами продемонстровано найважливіші
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здобутки в науковому, навчальному, культурно-мистецькому, спортивному
житті, проведено конференції, круглі столи, відкриті лекції, мистецькі вечори,
спортивні змагання та інші цікаві заходи.
Традиційно колектив відзначав день народження патронеси університету
Лесі Українки. Програма тижня письменниці передбачала різнопланові заходи
(семінари, круглі столи, конференції).

Студентське самоврядування
Відповідно до плану роботи студентської ради за звітний період
проведено низку зустрічей, круглих столів, конференцій, тренінгів. Зокрема,
студенти поповнювали свої знання у Школі лідера, під час мультифестивалю
«Студентська республіка», працюючи у проектах «Страйк-ліга СНУ», «Strike
CITI», «Нетиповий викладач». Студентська спільнота спілкувалася з цілим
молодіжним світом через соціальні мережі.

Культурно-мистецька діяльність
Для збагачення естетичного досвіду студентів, розвитку індивідуальних
здібностей і талантів, забезпечення умов їх самореалізації в університеті
створено творче середовище. Успіх у цій справі забезпечили культурно-масові
заходи, які проводилися у центрі культури і дозвілля, зокрема, концерти до Дня
працівників освіти, Дня студентів, Дня університету, різдвяно-новорічні заходи
для дітей працівників університету, заходи до дня народження Лесі Українки і
Тараса Шевченка, концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню. Та
найяскравішими й наймасовішими заходами були Університетський бал, Міс та
Містер університету, форум сучасного мистецтва «Молодограй».

Волонтерська діяльність
Організація волонтерської роботи в умовах нашого університету сприяє
ефективній підготовці студентської молоді до формування професійноособистісних якостей майбутніх фахівців, а також допомагає позитивній
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соціалізації молодої людини та її успішній самореалізації під час навчання.
Протягом

року

студенти

активно

займалися

благодійною

діяльністю,

підтримували та розвивали соціальні ініціативи в університеті, зокрема
працювали з дітьми у загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, із дітьми з
притулків,

сиротинців,

спеціалізованих

закладів

міста

й

області

та

студентською молоддю. За підтримки студентської ради і студентського
профкому проведено низку благодійних акцій. Волонтери університету були
активними учасниками низки акцій, зокрема «Наркотикам – ні!», «Свічкова
хода», «Разом проти СНІДу» та ін.

Спортивно-масова та превентивна робота
Вагоме місце в організації молодіжної політики займає пропаганда
здорового способу життя студентів, створення спортивно-оздоровчих секцій з
різних видів спорту; організація та проведення масових фізкультурнооздоровчих і спортивних заходів тощо. Так, було продовжено багаторічну
традицію і влаштовано змагання з легкоатлетичного й велопробігу вулицями
міста Луцька, Дні здоров’я на факультетах.
Превентивна робота в університеті – пріоритетний напрям виховних
інституцій. Для її здійснення координаційна рада з превентивного виховання
студентів на своїх засіданнях розробляла комплекс заходів організаційного,
освітнього,

правового,

психолого-педагогічного,

соціально-медичного,

інформаційно-освітнього характеру, спрямованих на формування позитивних
соціальних

установок,

запобігання

вживанню

наркотичних

речовин,

відвернення суїцидів, попередження ВІЛ/СНІДу та інших соціальних
небезпек.
У рамках реалізації програми «Репродуктивне здоров’я нації» проведено
просвітницькі

заходи,

присвячені

здоровому

способу

життя,

методам

планування сім'ї, шляхам запобігання інфекціям, які передаються статевим
шляхом.
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Актуальною на сьогодні є боротьба з розповсюдженням ВІЛ/СНІДу в
Україні й, зокрема в нашій області. Із метою підвищення рівня знань студентів
спільно з Центром ВІЛ/СНІДу й центром планування сім'ї прочитано низку
відповідних лекцій, проведено тренінгові заняття.
Невід’ємна складова виховного процесу в університеті – спортивномасова робота. Основними змаганнями місцевого рівня є Луцька міська
спартакіада серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, в якій, як
і в усі попередні роки, наш виш став переможцем.
Із 19 по 30 серпня тайванське місто Тайбей (КНР) приймало Всесвітню
літню Універсіаду-2017, у якій жіноча студентська збірна України з
волейболу здобула бронзові нагороди. У складі команди спортивну честь
країни відстоювали і три студентки Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки: Діана Карпець, Катерина Дудник і Тетяна
Яцків.
Студентка факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Валентина
Мирончук у складі збірної України зі спортивної ходьби взяла участь у 29-й
Всесвітній літній Універсіаді, що відбулася у місті Тайбей (Тайвань, КНР). В
індивідуальному заліку на 20 км спортсменка фінішувала дев’ятою. У
загальнокомандному заліку збірна України зі спортивної ходьби завоювала
«золото».
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ЕКОНОМІЧНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Під час звітного періоду діяльність підрозділів економічно-господарської
роботи університету була спрямована на збереження, поновлення і підтримання
в належному стані університетського майна та інфраструктури.
З метою економного використання коштів усі закупівлі проводяться через
електронну систему ProZorro. У 2017 році було проведено 176 процедур
закупівель і заощаджено 465 тисяч гривень.
Найбільші суми економії були під час таких процедур:
– природний газ – при заявленій сумі у 3 млн 960 тис. грн сума договору
становила 3 млн 800 тис. грн. Економія – 160 тис. грн;
– cтудентські квитки – 168 тис. грн – сума договору 73 тис. грн.
Економія – 90 тис. грн;
– друкарські послуги (друк дипломів) – 257 тис. грн – сума договору
163 тис. грн. Економія – 86 тис. грн і т.д.
Виконується програма «Про здійснення заходів щодо збереження
енергоресурсів у закладах освіти». Університетом було закуплено елекричних
ламп на суму 29 тис. грн; замінено пластикові вікна у корпусах D (історичний
факультет) та А (головний), у гуртожитках.
Використовуючи власну котельну і теплові пункти, обсяги споживання
тепла у 2017 році порівняно з 2016 роком скоротилися. Зекономлено 123 тис.
грн у перерахунку на діючі ціни.
Проведено поточні ремонти обладнання котелень.
Проведено експертизу і ремонт ліфтів у корпусі С (лабораторний) на суму
25 тис. грн, нині проводиться процедура закупівлі послуг із ремонту ліфтів у
гуртожитку №4. Ремонт планується закінчити до кінця 2017 року.
Були проведені ремонти чоловічих душових кабін у гуртожитку №4 та
жіночих – у гуртожитку №4а, виконано ремонтні роботи на кухнях 4 та 5
поверху в гуртожитку, де проживають іноземні студенти.
Відремонтовано сходові клітки у гуртожитку №2 та вхідний ганок
гуртожиток №3.
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Проводиться заміна електропроводки і розеточної групи на поверхах від
щитів освітлення та 60 автоматів у гуртожитку №3 (матеріали закуплені за
кошти студентів).
Постійно

забезпечується

безперебійна

робота

інженерно-технічних

споруд і мереж, розташованих у навчальних корпусах, гуртожитках,
спортивних

закладах,

базах

університету.

Організовується

ліквідація

непередбачуваних випадків та аварійних ситуацій систем водо,- газо,-енерго-,
теплопостачання і водовідведення.
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СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ. ФІНАНСИ
У 2017 році структура бюджету Східноєвропейського університету
суттєво змінилась у зв’язку з виокремленням студентських стипендій у
програми: академічні стипендії забезпечуються Міністерством освіти і науки, а
соціальні – Департаментом соціальної політики Луцької міської ради.
Збільшився розмір стипендій, проте число одержувачів академічних стипендій
значно зменшилось у зв’язку зі зміною умов і порядку їх призначення.
Бюджет Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки на 2017 рік
становив 195,4 млн грн, в т. ч. надходження
– загального фонду склали 135,1 млн грн,
– спеціального фонду – 56 млн грн,
– фінансування соціальних стипендій – 4,8 млн грн.
У порівнянні з 2016 роком асигнування загального фонду зросли на 30,2
млн грн. Зміна обсягу надходжень університету за спеціальним фондом
залежить від числа студентів, які навчаються за контрактом та вартості платних
послуг.
Обсяг і структура доходів спеціального фонду за 9 місяців 2017 р. такі:
– надходження від платних освітніх послуг – 40,4 млн грн – 87% (зросли
на 4% у порівнянні з 2016 роком);
– доходи від господарської діяльності – 5,9 млн грн – 12,7%;
– оренда – 0,1 млн грн – 0,3%.
Крім того, доходи від послуг у сфері наукової та науково-технічної
діяльності становили 150,5 тис. грн (зросли на 65%).
Спонсорське фінансування університету у 2017році у формі благодійних
внесків, грантів і дарунків склало 360 тис. грн, в тому числі безоплатно
переданого обладнання та матеріалів – 128 тис. грн.
У зв’язку з підвищенням посадових окладів, а також збільшенням удвічі
розміру мінімальної заробітної плати, видатки на оплату праці збільшились на
40% і склали за 9 місяців 88,8 млн грн. Відповідно до Колективного договору
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виплачені премії за здобуття наукового ступеня доктора наук на суму
100 тис. грн та матеріальна допомога, в т.ч. при виході на пенсію – 570 тис. грн.
Видатки на стипендії студентів заплановані у розмірі 26,8 млн грн (14%
бюджету). Відсоток стипендіатів за результатами успішності – максимальний –
45%, стипендію за особливі успіхи у навчанні призначено для 1/3 усіх
стипендіатів,

або

для

15%

студентів,

які

навчаються

за

державним

замовленням. Середньорічне число студентів-стипендіатів, яким стипендія
призначена за новим Порядком – 1720 (у 2016 році було 2900). Соціальні
стипендії

студентам,

які

потребують

соціального

захисту

згідно

із

законодавством, призначаються Департаментом соціальної політики Луцької
міської ради, а нараховуються та виплачуються університетом для 414
студентів. Видатки на виплату стипендій аспірантам і докторантам за 9 місяців
поточного року становили 4,8 млн грн, з урахуванням індексації. Забезпечення
інших соціальних виплат студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, становить 1,8 млн грн.
На забезпечення господарського утримання приміщень, систем тепло- та
водопостачання, протипожежного захисту та оплату комунальних послуг за 9
місяців витрачено 8,2 млн грн, до кінця року на оплату комунальних послуг
передбачені 6,4 млн грн у порівнянні з 2016 роком зазначені видатки зросли на
18%, а з 2015 роком – на 58%.
За обмежених фінансових ресурсів видатки для придбання предметів і
матеріалів для навчального процесу та проведення наукових досліджень, а
також обладнання для зміцнення матеріально-технічної бази становили 0,5 млн
грн.
У зв’язку з тим, що оплата праці зросла на 40%, а доходи спеціального
фонду лише на 4%, виплата заробітної плати здійснювалась у міру
надходження коштів за спеціальним фондом.

Ми сміливо дивимося в майбутнє. В Україні ніхто не має сумніву, що
найбільш активною, проєвропейськи налаштованою частиною суспільства є
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студенти. Така їхня позиція формується в університетському середовищі. А
університети успішно функціонують сотні років, формуючи інтелектуальний і
культурний базис суспільства.
Сьогодні я хочу подякувати студентам, які обрали Лесин виш для
реалізації своїх планів та можливостей, я дякую усім викладачам і працівникам
за самовіддану багаторічну працю задля процвітання нашого університету.
І, незважаючи на будь-які загрози, зміни владних еліт чи політичну
кон’юнктуру, університет є і буде в Україні однією з головних опор
стабільності європейського вибору, а отже, миру, демократії та прогресу.

Дякую за увагу.

Звіт ректора заслухано і обговорено на конференції трудового колективу
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 7 грудня
2017 року.
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І.Я. Коцан
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