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САМ ОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ КРИТЕРІЇВ  

ПІДТВЕРДЖ ЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

Розділ І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищ ої освіти

Повідомляємо, що Східноукраїнський національний університет імені Володимира 

Даля виконує обов’язкові критерії підтвердження статусу національного закладу вищої 

освіти.

Відомості про виконання обов’язкових критеріїв підтвердження статусу 

національного закладу вищої освіти наведені у п. 1.1 -  1.2 цієї моніторингової справи.

1.1 Загальні відомості про Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Університет бере початок свого розвитку з 27 березня 1920 року, коли в Луганську 

створено перший вищий навчальний заклад у Донбасі з підготовки кадрів для 

машинобудівних підприємств.

8 травня 1993 року Постановою Кабінету Міністрів України на базі Луганського 

машинобудівного інституту та декількох вищих навчальних закладів м. Луганська та 

Луганської області створено Східноукраїнський державний університет. У  2000 році йому 

надано статус національного, а у 2001 присвоєно ім’я Володимира Даля. У  2010 році 

університет одержав статус самоврядного (автономного) національного дослідницького 

вищого навчального закладу.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля - класичний 

університет дослідницького типу, місією якого є забезпечення високоефективної діяльності у 

національному та міжнародному освітньо-науковому просторі з метою підготовки 

висококваліфікованих фахівців з моральними і духовними цінностями, 

конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці, розроблення та 

запровадження новітніх технологій.

Діяльність СНУ ім. В. Даля спрямована на:

- здійснення освітньої діяльності у відповідності до державних стандартів у сфері вищої 

освіти, вимог міжнародних стандартів до системи управління, зростаючим потребам 

суспільства у кваліфікованих спеціалістах та науково-педагогічних кадрах вищої 

кваліфікації;
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- забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою та 

сприяння їх працевлаштуванню;

- забезпечення інноваційного характеру освітніх послуг, а саме: фундаментальних принципів 

функціонування освіти, її випереджувального характеру та індивідуалізації навчального 

процесу;

- поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями, досягненнями сучасної науки 

та передових технологій;

- забезпечення інтеграції в міжнародний науково-освітянський простір;

- безперервне зростання професіоналізму та компетентності кожного співробітника;

- створення якісних умов праці та навчання, відпочинку, культурного і духовного розвитку 

працівників та студентів;

- набуття у замовників послуг та ділових партнерів бездоганної репутації провідного 

навчального закладу підготовки фахівців.

Ці напрями діяльності визначені у Стратегічному плані розвитку Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля на період до 2030 р., який ставить за 

мету вибудовування багатовекторної стратегії розвитку за напрямами життєдіяльності 

університету відкритого типу й забезпечити її дієвими механізмами реалізації. Стратегічний 

план розвитку втілюється з метою здійснення якісних і кількісних перетворень в університеті 

для збереження та підтвердження ним повноцінних характеристик статусу національного 

університету України, як одного з лідерів освіти та науки державного рівня. Основним 

завданням здійснюваних заходів є посилення позиції університету як головного навчально- 

наукового центру Луганського регіону з підготовки фахових, науково-педагогічних, 

наукових, управлінських кадрів для галузей економіки та сфер суспільного життя, органів 

влади.

Університет входить до числа 50 закладів вищої освіти України за новим академічним 

рейтингом "Топ-200 Україна 2018" і рейтингом журналу «Фокус» ТОП-50 за оцінками 

роботодавців.

Освітній процес у Східноукраїнському національному університеті імені 

Володимира Даля забезпечують 4 факультети, 3 навчально-наукові інститути, 33 кафедри, 

Інститут хімічних технологій в м. Рубіжне, Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум, 

Слов’янський регіональний центр інформаційно-консультаційної підтримки абітурієнтів і 

студентів, дві філії в містах Київ та Черкаси, Центр удосконалення освіти, де здійснюється 

підвищення кваліфікації за всіма спеціальностями, акредитованими в університеті, 

проводяться підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання для учнів 11 -х класів
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і випускників минулих років, а також курси поглибленого вивчення англійської мови для 

студентів університету. За всіма рівнями підготовки в університеті ліцензовано 69 

спеціальностей.

В Університеті впроваджується інклюзивне навчання. Затверджено «Порядок 

супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення», 

який визначає дії посадових осіб університету щодо забезпечення зручності та комфортності 

перебування в університеті особам, що потребують допомоги, а також створення умов 

для якісного їх обслуговування працівниками університету. Всі корпуси університету 

обладнані необхідними спорудами безперешкодного доступу до корпусів та навчальних 

класів осіб з інвалідністю та мало мобільних груп населення.

При підготовці фахівців з вищою освітою використовується досвід провідних 

університетів світу шляхом запровадження академічних обмінів, реалізації міжнародних 

програм: Програма Еразмус+ за напрямом КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity 

Buildinginthe Fieldof Higher Education у сфері «Internet o f Things» (Інтернет речей), Програма 

Еразмус+ за напрямом КА1 InternationalCreditMobility тощо.

Університет готує фахівців за третім рівнем вищої освіти -  за освітньо-науковим 

ступенем доктора філософії. В університеті функціонують 7 спеціалізованих вчених рад із 

захисту докторських (5 рад) і кандидатських дисертацій (2 ради) за 12 спеціальностями.

З червня 2018 р. система управління якістю СНУ ім. В. Даля отримала сертифікат 

відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (https://snu.edu.ua/7page id=23691).

Майновий стан університету характеризують такі показники:

1) необоротні активи університету на 01.12.2018 року складають: основні фонди -  

340 млн.063 тис. грн. ; залишкова вартість -  182 млн. 492 тис. грн.; знос -  157 млн. 571 

тис. грн.; нематеріальні активи -  38 тис. грн.; - інші необоротні активи -  17 млн. 133 

тис. грн.

2) оборотні активи університету станом на 01.12.2018 р. складають 4 млн. 403 тис. грн.

Більшість матеріальних засобів придбана через систему Prozorro, що дозволило 

зекономити 786,9 тис. грн.

У  збірних командах університету з шести видів спорту тренуються близько 

400студентів, які підвищують свою фізичну та спортивну майстерність. Метою спортивної 

роботи в університеті є: пропаганда здорового способу життя, профілактика негативних 

явищ у молодіжному середовищі; підвищення спортивної майстерності студентів та 

мотивація для подальших тренувань, а також здобуття студентами досвіду участі у 

змаганнях; формування збірної команди студентів СНУ ім. В. Даля для участі у міських та
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обласних змаганнях. Організована секційна робота: працюють секції атлетичної 

гімнастики,волейболу, футболу, шейпінгу. В рамках святкування Дня фізичної культури і 

спорту в Україні проведено Олімпійський тиждень та Всеукраїнський Олімпійський урок. 

Студенти університету входять у збірні команди України, в яких представляють такі види 

спорту, як пауерліфтинг, сучасне п’ятиборство, карате, кікбоксінг (Чернов А., 

Григоренко Ю., Лобода І., Прибільський Є., Селіхова К., Бут К., Безгубенко М.).
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1.2 Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв

1.2.1 Довідка Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля про виконання Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля -  заклад вищої 

освіти, який є державною установою, фінансується за кошти державного бюджету та 

належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля здійснює 

освітню діяльність на основі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України 30.12.2015 № 1187, Статуту СНУ ім. В. Даля, постановами та 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства 

освіти і науки України, іншими нормативно-правовими документами, які регламентують 

діяльність в галузі освіти.

На виконання Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти у СНУ ім. В. Даля розроблено та 

впроваджено в дію пакет нормативно-правової документації для здійснення освітньої 

діяльності (таблиця 1.2.1.1).

Таблиця 1.2.1.1 Перелік нормативно-правової документації щодо здійснення освітньої 
діяльності ___________________________________________________________________________

№ з/п Назва документу
Посилання на документ на 

офіційному веб-сайті закладу 
вищої освіти

1 2 3

1. Стратегічний план розвитку СНУ ім. В. Даля на 
2019-2030 роки

https://snu.edu.ua/wp- 
соШеШ/ио1оасІ5/2019/06/8ЦаІееі уа- 
гогууІки-ЗТЧи-іт.-У.-ВаІуа-па- 
2019-2030-rokv.pdf

2.
Положення про Наглядову раду 

СНУ ім. В. Даля
Ьио8://8пи.еёи.иа/?ра2е ісІ=20143

3. Положення про ректорат СНУ ім. В. Даля ЬЦпз://5пи.edu.ua/7pace id=24533

4. Антикорупційна програма СНУ ім. В. Даля https://snu.edu.ua/7Da2e id=l 1905

5. Положення про структурні підрозділи 
СНУ ім. В. Даля

ЬП:п8://8пи^и.иа/?раее id=24538

6. Положення про Вчену раду СНУ ім. В. Даля ЬЦп8://8пи^и.иа/?раге id=23282

7.
Типове положення про Вчену раду факультету 
(навчально-наукового інституту)
СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/7Dase id=23284
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САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРИТЕРІЇВ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (моніторингова справа)

продовження таблиці 1.2.1.1
1 2 3

8.
Положення про організацію навчального процесу в 

СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/wp- 
content/uDloads/2017/11 /orsanizati
on educational Drocess.pdf

9. Положення про кафедру СНУ ім. В. Даля https://snu.edu.ua/7paee id=23790

10. Положення про деканат СНУ ім. В. Даля https://snu.edu.ua/7Dase id=24545

11.
Правила призначення академічних та соціальних 

стипендій в СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/wp- 
content/uploads/2017/05/Pravvla- 
prvznachennva-akademichnvh- 
stvpendii.pdf

12.

Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників 

СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/docs/leeal docs/ 

standard time.pdf

13.

Порядок проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів) у СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/7paee id=22240

14.

Положення про розроблення, викладання та 

оформлення навчально-методичних матеріалів 

СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/7paee id=l 9747

15.

Положення про розроблення викладання та 

оформлення інформаційних пакетів СКТС в 

СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/7paee id=l 9760

16.
Положення про відкритий освітній ресурс в 

СНУ ім. В. Даля
https://snu.edu.ua/7paee id= 19762

17.
Положення про банк навчальних планів 

СНУ ім. В. Даля
https://snu.edu.ua/7paee id=l9765

18.
Положення про бібліотеку освітніх програм 

СНУ ім. В. Даля
https://snu.edu.ua/7paee id=l 9767

19.

Положення про репозитарій кваліфікаційних 

випускних робіт здобувачів вищої освіти 

СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/7paee id=20248

20.
Положення щодо порядку розроблення навчальних 

планів СНУ ім. В. Даля
https://snu.edu.ua/7paee id=22875

21. Положення про диплом з відзнакою https://snu.edu.ua/7paee id=22732
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САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРИТЕРІЇВ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (моніторингова справа)

продовження таблиці 1.2.1.1
1 2 3

22.

Положення про порядок замовлення видачі та 

облік студентських квитків та документів про 

освіту (у тому числі дублікатів) у 

СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/7oaee id=28819

23.

Положення про систему забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти 

СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/7paee id=l9273

24.

Положення про рейтингову оцінку діяльності 

науково-педагогічних працівників, кафедр та 

навчально-наукових інститутів (факультетів) 

СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/7paee id= 19343

25.
Положення про щорічне рейтингове оцінювання 

здобувачів вищої освіти СНУ ім. В. Даля
ЬЦі>8://5пи^и.иа/?раее id=l 9740

26.
Положення про запобігання та виявлення 

академічного плагіату в СНУ ім. В. Даля
https://snu.edu.ua/7paee id=23395

27.
Положення про порядок створення та організацію 

роботи екзаменаційної комісії у СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/wo- 
соШеШ/ирк^8/2017/11/28 11 20 
17 РоІогЬеппуа-рго-ек-зпи-іш-у- 
dahl.pdf

28.
Положення про раду молодих вчених 

СНУ ім. В. Даля
https://snu.edu.ua/7Daee id=22987

29.
Положення про студентське наукове товариство 

СНУ ім. В. Даля
https://snu.edu.ua/7paee id:=23287

30.

Положення про порядок виконання ініціативних 

кафедральних науково-дослідних робіт 

СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/7paee id=22991

31.
Положення про конкурс проектів наукових 

досліджень і розробок СНУ ім. В. Даля
ЬЦо8://8пи^и.иа/?раее id=22993

32.
Положення про організацію наукової та науково- 

технічної діяльності СНУ ім. В. Даля
https://snu.edu.ua/7Daee id=22997

33.
Положення про науково-галузеву раду 

СНУ ім. В. Даля
https://snu.edu.ua/7paee id=22995
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САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРИТЕРІЇВ
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продовження таблиці 1.2.1.1
1 2 3

34.

Положення про компетентність та обізнаність 

персоналу СНУ ім. В. Даля (про підвищення 

кваліфікації та стажування науково- 

педагогічних працівників закладів вищої освіти)

1іЦп8://8пи.есіи.иа/?т2е ісІ=22870

35.
Положення про академічну мобільність 

учасників освітнього процесу СНУ ім. В. Даля
https://snu.edu.ua/7Dage id=21933

36.

Положення про інституційний репозитарій 

(електронний архів публічного доступу) 

наукових публікацій СНУ ім. В. Даля

https://snu.edu.ua/7page id=21184

37.
Положення про функціонування \УеЬ-сайту 

наукової бібліотеки СНУ ім. В. Даля
https://snu.edu.ua/7oage id=22418

38.
Положення про функціонування офіційного 

луеЬ-сайту СНУ ім. В. Даля
https://snu.edu.ua/7page id=21939

Запроваджено внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти.

Розроблено освітні програми для всіх спеціальностей університету, за якими 

здійснюється підготовка фахівців.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про вищу освіту», максимальне навантаження 

на одну ставку науково-педагогічного працівника не перевищує 600 годин на навчальний рік.

Перший проректор

Начальник відділу забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти

Сторінка 10 Дата друку: 03.06.2019

https://snu.edu.ua/7Dage
https://snu.edu.ua/7page
https://snu.edu.ua/7oage
https://snu.edu.ua/7page


1.2.2 Довідка про наявність внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищ ої освіти у Східноукраїнському національному 

університеті імені Володимира Даля

Одним з пріоритетних напрямів розвитку університету є забезпечення 

високоефективної діяльності у національному та міжнародному освітньо-науковому просторі 

з метою підготовки висококваліфікованих фахівців з моральними і духовними цінностями, 

конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці, розроблення та 

запровадження новітніх технологій та сприяння підвищенню професійної і науково- 

практичної діяльності з підготовки науково-педагогічних кадрів.

Діяльність університету у сфері якості спрямована на:

- здійснення освітньої діяльності у відповідності до державних стандартів у сфері 

вищої освіти, вимог міжнародних стандартів до системи управління, зростаючим 

потребам суспільства у кваліфікованих спеціалістах та науково-педагогічних 

кадрах вищої кваліфікації;

- забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою 

освітою та сприяння їх працевлаштуванню;

- забезпечення інноваційного характеру освітніх послуг, а саме: фундаментальних 

принципів функціонування освіти, її випереджувального характеру та 

індивідуалізації навчального процесу;

- поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями, досягненнями 

сучасної науки та передових технологій;

- забезпечення інтеграції в міжнародний науково-освітянський простір;

- безперервне зростання професіоналізму та компетентності кожного співробітника;

- створення якісних умов праці та навчання, відпочинку, культурного і духовного 

розвитку працівників та студентів;

- набуття у замовників послуг та ділових партнерів бездоганної репутації провідного 

навчального закладу підготовки фахівців.

Реалізація проголошеної політики у сфері забезпечення якості здійснюється шляхом 

реалізації наступних засад:

- чітке дотримання державних стандартів у сфері вищої освіти;

- впровадження та постійне вдосконалення системи управління якістю відповідно до 

вимог міжнародного стандарту ІБО 9001:2015;

- підвищення кваліфікації персоналу університету;
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- постійне оновлення матеріально-технічної та науково-методичної бази 

університету;

- впровадження сучасних наукових досягнень в освітню та науково-практичну 

діяльність університету.

Для поліпшення загального управління, в тому числі і у сфері якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти, в СНУ ім. В. Даля проведено внутрішню та зовнішню 

аудиторські перевірки системи управління якістю, впроваджено систему управління якістю 

університету відповідно до стандарту ISO 9001:2015 «Quality management systems —  

Requirements» («Системи управління якістю. Вимоги») та отримано міжнародний сертифікат.

Забезпечення якості вищої освіти у СНУ ім. В. Даля -  це цілісна система об’єктивних, 

діагностичних, методичних та нормативних документів, що регламентують ефективне 

управління якістю, структуру внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

вищої освіти СНУ ім. В. Даля.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

СНУ ім. В. Даля передбачає здійснення наступних процедур та заходів згідно з 

«Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

СНУ ім. В. Даля»:

- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників 

СНУ ім. В. Даля та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті Університету, на інформаційних стендах та в будь-який 

інший спосіб;

- забезпечення підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних 

працівників;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом;

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації;

- забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти.
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САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРИТЕРІЇВ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (моніторингова справа)

На виконання статті 16 Закону України «Про вищу освіту» щодо системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти здійснено:

1. У  структурі СНУ ім. В. Даля створено Відділ забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти, який працює відповідно до «Положення про відділ 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

СНУ ім. В. Даля».

2. Відділом забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

СНУ ім. В. Даля розроблено «Положення про систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти СНУ ім. В. Даля» та сформовано внутрішню систему 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету.

3. Відповідно до пункту 2 статті 16 Закону «Про вищу освіту» у частині «щорічного 

оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладу вищої 

освіти та регулярного оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб- 

сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб» 

створено:

• комісію з оцінювання здобувачів вищої освіти, яка обробляє та готує дані за 

результатами оцінювання здобувачів вищої освіти та оприлюднює інформацію 

стосовно цього питання на офіційному веб-сайті СНУ ім. В. Даля;

• комісію з оцінювання науково-педагогічних працівників, яка обробляє та готує 

дані за результатами оцінювання науково-педагогічних і педагогічних 

працівників, кафедр та навчально-наукових інститутів (факультетів) Університету

з подальшим їх оприлюдненням на офіційному веб-сайті СНУ ім. В. Даля.

4. Відповідно до пункту 2 статті 16 Закону «Про вищу освіту» у частині «здійснення 

моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм» працює комісія з 

впровадження, перегляду освітніх програм та навчально-методичного забезпечення 

дисциплін, яка розглядає можливість впровадження нових курсів дисциплін та 

методичне забезпечення існуючих, здійснює моніторинг та перегляд освітніх програм 

кожні п’ять років, погоджує розроблену робочими групами СНУ ім. В. Даля 

документацію стосовно освітніх програм для подальшого затвердження Вченою 

радою СНУ ім. В. Даля.

5. Відповідно до пункту 2 статті 16 Закону «Про вищу освіту» у частині «забезпечення 

дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та 

здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування 

ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату» діє комісія з
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запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників 

закладів вищої освіти і здобувачів вищої освіти, яка виявляє плагіат в наукових, 

навчальних, науково-методичних працях викладачів Університету та плагіат в 

дипломних роботах (проектах) здобувачів вищої освіти, формує та видає методичні 

матеріали щодо визначення вимог до оформлення посилань на джерела, що 

використані у наукових працях, проводить семінари з питань наукової етики та 

недопущення академічного плагіату.

6. Відповідно до пункту 2 статті 16 Закону «Про вищу освіту» у частині «забезпечення 

наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом» у 

структурних підрозділах Університету впроваджено автоматизовану систему 

управління «Деканат».

Практичні заходи з удосконалення моніторингу якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти в СНУ ім. В. Даля складаються із:

1 запровадження щосеместрового моніторингу якості вищої освіти серед здобувачів 

вищої освіти;

2 запровадження, відповідно до «Положення про щорічне рейтингове оцінювання 

здобувачів вищої освіти СНУ ім. В. Даля», щорічного рейтингового оцінювання 

здобувачів вищої освіти Університету;

3 запровадження, відповідно до «Положення про рейтингове оцінювання діяльності 

НПП, кафедр та інститутів (факультетів) СНУ ім. В. Даля», щорічного рейтингового 

оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр, навчально- 

наукових інститутів (факультетів) Університету;

4 розробки автоматизованої інформаційної системи, яка дозволить проводити аналіз 

даних на відповідність забезпечення державним вимогам у сфері вищої освіти та 

проводити оптимізацію даних, які необхідні для забезпечення виконання Ліцензійних 

вимог.

Ефективне функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти сприяє, в тому числі, і виконанню Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 42-л від 

10 березня 2017 року була переоформлена в установленому законодавством порядку ліцензія 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на освітню 

діяльність у сфері вищої освіти.
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Протягом звітного періоду у СНУ ім. В. Даля проведено процедури ліцензування з 

надання різних освітніх послуг та акредитації напрямів підготовки та спеціальностей. 

Таблиця 1.2.2.1 Процедури ліцензування та акредитації_____________

ОКР (ступені) Ліцензування
Збільшення 

ліцензійного обсягу
Акредитація

бакалавр 1 - 40

магістр - - 14

Разом: 1 - 54

Згідно з рішеннями Акредитаційної комісії, відповідно до 

пункту 41 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу 

освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 та пункту 2 розділу І Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, 

переміщених з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» № 1731 -VIII від 

03.11.2016), продовжено термін дії сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, 

спеціальностей на п’ять років та отримані сертифікати про акредитацію.

Таблиця 1.2.2.2 Продовження терміну дії сертифікатів про акредитацію
ОКР (ступені) Кількість сертифікатів

бакалавр 23

магістр 56

Разом: 79

Д.М. Марченко

О.І. Батурін

Перший проректор

Начальник відділу забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти
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1.2.3 Довідка про відсутність (наявність) виявлених раніше порушень Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти у Східноукраїнському 

національному університеті імені Володимира Даля

Протягом звітного періоду у Східноукраїнському національному університеті імені 

Володимира Даля порушення Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності відсутні.

Перший проректор Д.М. Марченко

Начальник відділу забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти О.І. Батурін
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1.2.4 Довідка про наявність інформаційного середовища у Східноукраїнському 

національному університеті імені Володимира Даля, в якому забезпечується  

автоматизація основних процесів діяльності

У  Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля освітній 

процес базується на використанні системи MOODLE, що відноситься до категорії систем 

управління навчанням (Leaming management system, LMS). Створено два сайти -  сайт 

дистанційної освіти (https://moodle.snu.edu.ua) і сайт інформаційного забезпечення освітнього 

процесу (https://moodlesti.snu.edu.ua) .

Система MOODLE забезпечує персоніфікований доступ трьох різних категорій 

учасників освітнього процесу: адміністраторів, викладачів і здобувачів вищої освіти, до 

засобів з відповідним конкретній категорії набором функцій. Ведення бази облікових записів 

забезпечується адміністраторами сайту. Кожного навчального року проводиться створення 

облікових записів для студентів, зарахованих на навчання, викладачів, прийнятих в 

університет, створення нових груп. На поточній момент в системі зареєстровано 7844 

користувача, з них: 6933 користувача з роллю «студент» і 534 -  з роллю «викладач» або 

«асистент».

В системі зберігаються облікові записи студентів, що завершили навчання в 

університеті. Інформація з них використовується для автоматичної розсилки запрошень до 

участі в асоціації випускників, а також проведенні опитувань.

Взаємодія з викладачів зі студентами забезпечується через систему MOODLE у 

синхронному та асинхронному режимі за допомогою Інтернет технологій і засобів, 

вбудованих в систему MOODLE, таких, як: форуми, чати, вебінари, скайп-конференції.

Система MOODLE може надавати інформацію для управління освітнім процесом в 

університеті за допомогою системи звітів для трьох різних категорій учасників освітнього 

процесу: керівників курсів по факультету, викладачів і здобувачів вищої освіти. В 

таблиці 1.2.4.1 наведені переліки інформаційних звітів, що можуть бути сформовані 

системою для кожної категорії користувачів.

САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРИТЕРІЇВ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (моніторингова справа)

Таблиця 1.2.4.1 Види інформаційних звітів в системі МОООЕЕ, що формуються 
автоматично

Категорія користувача Види доступних інформаційних звітів

1 2

Здобувачі вищої освіти

- звіт про оцінку з даного курсу;

- оглядовий звіт про оцінки з усіх курсів, на які записано 

здобувача
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продовження таблиці 1.2.4.1

1 2

Викладачі

- звіт про дії, виконані студентами в кожній складовій частині 

курсу за кожний день семестру;

- звіт про дії, виконані студентами в курсі в даний момент часу;

- перелік дій в курсі від дати початку курсу;

- кількість студентів, що вивчають курс, за кожний день 

останнього місяця і за кожний місяць року;

- звіт про дії студентів в кожному модулі курсу за наданий 

період;

- звіт про оцінки з даного курсу всіх студентів, що вивчають 

курс;

Керівник курсів по 

факультету

- всі звіти, що доступні викладачу;

- звіт про дії користувачів всіх категорій за наданий період або 

взагалі на сайті, або тальки за вибраним курсом;

- звіт про дії, виконані користувачами всіх категорій в даний 

момент часу;

- звіт, до якого входять: графік кількості користувачів кожної 

доби за останні 30 діб; країни користувачів; які мови 

використовують викладачі; кількості курсів за кожним 

факультетом (інститутом) і кожною кафедрою; діаграму 

розмірів курсів;

- звіт про кількість всіх питань або питання конкретного виду в 

тестах за кожною дисципліною в системі;

Всі звіти можуть бути експортовані з системи у трьох форматах: текстовому, у 

форматі документа OpenOffice і у форматі таблиці Excel.

Проведення освітнього процесу за всіма спеціальностями забезпечується матеріалами 

навчальних курсів, розміщених сайтах університету. В системі МОСЮЬЕ університету 

розміщені і використовуються в освітньому процесі без врахування матеріалів 

самопідготовки викладачів - 4344 курсів. В таблиці 1.2.4.2 наведені дані про кількості курсів, 

розміщених факультетами та інститутами в системі МОСЮЬЕ.
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Таблиця 1.2.4.2 Кількість курсів в системі МООРЬЕ

Факультет
Кількість

курсів

Навчально-науковий інститут транспорту і логістики 580

Факультет інженерії 698

Навчально-науковий інститут економіки і управління 882

Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки 682

Юридичний факультет 450

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин 533

Факультет інформаційних технологій та електроніки 311

Центр перепідготовки, підвищення кваліфікації 136

Аспірантура 72

Разом 4344

Забезпечено повне покриття електронними курсами всіх дисциплін з навчальних

планів.

В системі МОСЮЬЕ реалізовано електронні журнали груп для реєстрації пропусків 

занять (ЬЦр5://тооШе.5пи.еди.иа/тос1/сіа1а/уіеуу.р1ір?іс1= 130898 ).

Розклад занять розмішується на спеціальному сайті Ширз^пи^и.иа/газр ), а також у 

форматі бази даних на сайті інформаційного забезпечення освітнього процесу 

ГМр8://тооШезії.5пи.ес1и.иа/то(і/сїа1а/уіе\у.рЬр?іс1=13243').

Своє право на вільний вибір дисциплін студенти реалізують шляхом самозапису на ці 

дисципліни за допомогою ВЕБ-технологій на базі системи МОСЮЬЕ 

('https://moodle.snu.edu. иа/соигзе/^ех.р1ір?саІеаоп^=962). Для реалізації процедури вільного 

вибору дисциплін здобувачами вищої освіти створена система інформаційних ресурсів, 

розміщених на сайтах Університету:

1) на офіційному сайті університету розміщено каталог освітніх програм 

('https://snu.edu.ua/7page іс!=6685'):

2) на сайті інформаційного забезпечення навчального процесу 

(https://moodlesti.snu.edu.ua) у вільному доступі розміщено: банк робочих навчальних 

планів за всіма спеціальностями і роками прийому 

(https://moodlesti.snu■edu■ua/course/index■php?categorvid=22) . бібліотека відкритих 

освітніх ресурсів (,https://moodlesti■snu■edu■ua/course/index■php?categorvid=21) . о п и с и  

д и с ц и п л і н  з навчальних планів кожного ступеня і кожної спеціальності українською
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мовою (https://moodlesti.snu.edu.ua/course/index.php?categorvid=23') і англійською 

мовою (https://moodlesti.snu.edu.ua/course/index.php?categorvid=24').

Фахові випробування і екзамен з іноземної мови при вступі до магістратури за всіма 

спеціальностями проведено за методикою ЗНО засобами системи MOODLE 

(https://moodle. snu.edu. ua/course/index.php?categorvid=909 ).

Для забезпечення створення, вдосконалення та доступу до освітніх програм 

Університету створено спеціальний сайт інформаційного забезпечення освітнього 

npoHecv(https://moodlesti.snu.edu.ua ) з вільним доступом до інформації, яка розміщена за 

наступними розділами:

- освітні програми ('https://moodlesti.snu.edu.ua/course/index.php?categorvid=129 ) -  

більше 90 освітніх програм разом з посиланням на описи освітніх компонентів, які 

також розміщені на сайті;

- банк навчальних планівЩіїрз://moodlesti.snu.edu.ua/course/index.php?categoryid=22) -  

вміщує всі робочі навчальні плани університету за всіма роками прийому всіх 

спеціальностей і спеціалізацій;

- перевірка на плагіат ('https://moodlesti.snu.edu.ua/course/index.php?categorvid=T23 ) -  

вміщує засоби для прийому, відправлення на перевірку на відсутність плагіату, 

прийом з перевірки і збереження на сервері кваліфікаційних випускних робіт 

бакалаврів, магістрів і спеціалістів;

- для деканатів (https://moodlesti.snu.edu.ua/course/index.php?categoryid=25 ) -  вміщує 

шаблони єврододатку, академічної довідки і шаблони документів з підготовки 

фахівців;

- організація освітнього процесу -  вміщує рекомендації щодо структури і змісту 

освітніх програм, рекомендації щодо змісту програм і робочих навчальних програм 

дисциплін, Положення про організацію освітнього процесу, Рекомендації щодо 

змісту методичних матеріалів навчальних дисциплін, комплект документів для 

оформлення стажування, накази і положення про дистанційне навчання, інтерактивні 

засоби для проведення опитувань "Технології навчання і зворотній зв'язок", 

"Запобігання корупції в СНУ ім. В. Даля", "Якість викладання дисциплін очима 

студентів" (https://moodlesti.snu.edu.ua/course/index.php?catcgoryid=n;

- відкриті освітні pecvpcH('https://moodlesti.snu.edu.ua/course/index.php?categoryid=21~);

- інформаційні пакети ECTS за спеціальностями і ступенями вищої освіти, де 

розміщені описи освітніх компонентів

('https://moodlesti.snu.edu.ua7course/index.php?categorvid=23).

САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРИТЕРІЇВ
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САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРИТЕРІЇВ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (моніторингова справа)

Університетом придбана і впроваджується автоматизована система керування ЗВО 

«Деканат» від ПрАТ «НДІ ПІТ». Автоматизована система "Деканат" - це програмно- 

технологічний комплекс управління навчальним процесом навчального закладу, 

призначений для організації роботи методистів та зменшення кількості документації на 

паперових носіях.

Програма забезпечує:

-  ведення бази даних по студентах;

-  ведення бази даних по викладачах;

-  формування навчальних планів;

-  формування робочих навчальних планів;

-  формування індивідуальних навчальних планів студентів;

-  ведення звітності по результатах підсумкового контролю відповідно до робочого 

навчального плану;

-  формування розкладу іспитів на сесії з можливістю занесення оцінок студентів до 

бази даних;

-  облік сесій, перездачі;

-  формування навантаження співробітників, кафедр, факультетів;

-  формування розкладу занять та його експорт на веб-портал навчального закладу; 

друк поточної, службової, статистичної та звітної документації;

-  підготовку персональної інформації випускників для створення замовлень на 

виготовлення студентських квитків, дипломів та додатків до дипломів про вищу 

освіту; експорт до системи створення заявок на виготовлення документів про освіту 

та студентських/учнівських квитків державного зразка Education;

-  інтегрування з іншими програмами ІВС "Освіта" - АС "Приймальна комісія" та АС 

"Студмістечко";

-  інтеграція з СДЕБО та синхронізація обох баз даних.

АС "Деканат" має гнучку систему звітів, яка дозволяє користувачу самостійно 

створювати звіти за необхідними параметрами.

Автоматизована інформаційна бібліотечна система «УФД/Бібліотека». Офіційна 

ліцензія АІБС (Версія: 2.5.30. Версія БД: 329(231). Ліцензія: LBR02FB101000NP. 

«УФД/Бібліотека» забезпечує комплексну автоматизацію всіх основних виробничих циклів 

бібліотеки СНУ ім. В. Даля:
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- комплектування бібліотечного фонду (визначення потреб, замовлення літератури, 

оформлення надходжень, облік і аналіз фонду, списання);

- обробки документів (складання бібліографічного опису документа, класифікація, 

створення каталогів тем);

- ведення бази даних періодичних видань (видання в цілому, окремих номерів або 

випусків цих видань);

- бібліографії (складання аналітичних описів, підготовка бібліографічних довідок);

- обслуговування читачів (пошук і замовлення документів, комплектування 

замовлень, видача та повернення документів).

Інструментальні засоби дають змогу автоматизувати такі операції, як 

багатофункціональний пошук по будь-яким критеріям, відбір, перегляд та друк документів; 

організація доступу до електронних документів (повних текстів документів), графічних 

зображень; ведення бази даних користувачів (інформації про користувачів); підтримувати 

друковані технології: автоматичне створення і друк повного комплекту каталожних карток 

відповідно до ДСТУ, формулярів, актів, книг інвентарного та сумарного обліку, переліків 

відібраних в електронному каталозі документів в форматі Microsoft Word та Excel; 

підтримувати технологію штрихових кодів (автоматичний облік місце збереження 

документів, проведення інвентаризації фондів); аналіз книгозабезпеченості навчальних 

дисциплін; моніторинг статистичних показників роботи бібліотеки; експорт-імпорт 

інформації з підтримкою форматів USMARC, UNIMARC та XML; W W W -сервер, який надає 

послуги через Інтернет.

Система пропонує спеціальні функції по роботі з електронними документами. Будь- 

який електронний документ може бути каталогізований в системі.

В системі «УФД/Бібліотека» на основі навчальних планів створюється каталог 

«Дисципліни», куди заноситься інформація про навчальні дисципліни університету. Під час 

каталогізації підручники і навчальні посібники співвідносяться з дисциплінами. У  табличній 

формі ТПК до переліку дисциплін вносяться відомості про факультет і кафедру, яка викладає 

дисципліну, про курс і формою навчання (денна, заочна), норма забезпеченості 

підручниками та кількість студентів бюджетної та контрактної форми навчання, 

спеціальності та спеціалізації, вказується місце зберігання навчальної літератури. На підставі 

занесеної інформації проводиться аналіз книгозабезпеченості, автоматично проводитися її 

підрахунок у відсотковому співвідношенні за всіма місцями збереження документів, 

прогнозується комплектування.
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Модуль електронного каталогу робить колекцію бібліотеки доступною онлайн 24 

години на добу. Надає інформацію про повний склад та зміст фондів бібліотеки 

СНУ ім. В.Даля, містить інформацію про видання в цілому та інформацію про окремі 

примірники цього видання, які можна отримати у бібліотеці.

Інституційний репозитарій -  eEast-UkrNUIR fhttp://dspace.snu.edu.ua:8080/ispui/) - це 

електронний архів відкритого типу, реалізований на вільному програмному забезпеченні 

D Space, що накопичує електронні повнотекстові документи наукового та методичного 

призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, аспірантами, магістрантами чи 

студентами університету.

Інституційний репозитарій надає безкоштовний відкритий доступ до повнотекстових 

документів наукового та методичного призначення засобами Інтернет-технологій і 

поширення цих матеріалів у світовий науково-освітній простір. Репозитарій було створено у 

2012 року., відновлено роботу - у 2016 році.

На поточний момент інституційний депозитарій нараховує 2023 публікацій (статті, 

монографії, підручники, автореферати дисертацій, патенти, презентації тощо).

Репозитарій зареєстровано у світових реєстрах: DOAR (Directory o f Open Access 

Repositories); ROAR (Registry o f Open Access Repositories); OpenArchive, WebCAT, ROAD 

(Directory o f open access scholarly resources), Base.

Інституційний репозитарій університету з 2012 року бере участь у рейтингу 

Webometrics Ranking web o f repositories -  у січні 2019 року він посів 981 місце з 2708 

репозитаріїв світу.

Електронна бібліотека навчально-методичних матеріалів створюється на базі АІБС 

«УФД/Бібліотека» без додаткових фінансових витрат. Структура електронної бібліотеки 

реалізується на можливостях АІБС щодо організації зв'язування об'єкта електронної 

бібліотекиз його бібліографічним описом, електронною адресою даного ресурсу.

В ЕБ реалізований атрибутний пошук —  інформаційний пошук об'єктів за значеннями 

їх характеристик (метаданих). Пошук можливий як за окремими полями у бібліографічному 

запису, так і за їх комбінацією з використанням логічних операторів, наприклад, за автором, 

назвою і роком видання. Тематичний пошук можливий з використанням предметних рубрик, 

а також предметних термінів (ключових слів).

Веб-сайт бібліотеки СНУ ім. В.Даля (http://librarv.snu.edu.ua) є інструментом 

представлення та презентування діяльності наукової бібліотеки університету в мережі 

Інтернет та комунікації з користувачами, де для них організований доступ до придбаних
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електронних ресурсів, ресурсів бібліотеки власної генерації, ресурсів відкритого доступу та 

інших он-лайн сервісів: налічується близько 430 сторінок, понад 20 модулів з різним 

функціоналом, з додатковими меню, з останніми новинами, архів новин, фотоальбоми тощо.

Серед інших автоматизованих інформаційних систем в університеті впроваджується 

система електронного документообігу за допомогою Office 365 від фірми Microsoft.

Автоматизація робіт бухгалтерії забезпечується комплексом загальних офісних 

програм, а також спеціальних:

«M.E.Doc» - програмне забезпечення для подання звітності до контролюючих

органів та обміну юридично значущими первинними документами між 

контрагентами в електронному вигляді.

Перший проректор Д.М. Марченко

Директор Центрального навчально-методичного центру О.М. Брежнєв

Сторінка 24 Дата друку: 03.06.2019



САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРИТЕРІЇВ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (моніторингова справа)

1.2.5 Довідка про розміщення на офіційному веб-сайті Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля обов’язкової інформації,

передбаченої законодавство

Відповідно до пункту 1 статті ЗО Закону України «Про освіту», у Східноукраїнському 

національному університеті імені Володимира Даля сформовано відкритий та 

загальнодоступний сайт https://snu.edu.ua/ з інформацією про діяльність університету для її 

оприлюднення (таблиця 1.2.5.1).

Таблиця 1.2.5.1 Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті
Назва документа або вид 

інформації
Нормативний акт, 
який передбачає 
оприлюднення 
документа або 

інформації

Посилання на документ або інформацію на 
офіційному веб-сайті закладу вищої освіти

1 2 3

Статут (інші установчі 
документи)

ч. 3 ст. 79 Закону 
України «Про вищу 
освіту», ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

https://snu.edu.ua/wp- 
content/uploads/2015/12/Statut- 
08.06.2017.ndf

https://snu.edu.ua/wp- 
content/unloads/2015/12/Nakaz.ndf

Документи закладу вищої 
освіти, якими регулюється 
порядок здійснення 
освітнього процесу

ч. 3 ст. 79 Закону 
України «Про вищу 
освіту»

1. httns://snu.edu.ua/wD- 
content/unloads/2017/11/organization educati 
onal process.ndf

2. httDs://snu.edu.ua/wD- 
content/uploads/2017/11/28 11 2017 Polozh 
ennya-pro-ek-snu-im-v-dahl.ndf
3.httns://snu.edu.ua/docs/leeal docs/noloe pr 
o org kontr zakhod za dvstn.pdf
4.httns://snu.edu.ua/wp- 
content/unloads/2018/04/poloi pro poriad na 
vch za ind eraf.pdf
5.httns://snu.edu.ua/wp- 
content/unloads/2019/04/Polozhennva-pro- 
dvnlom-z-vidznakovu.pdf
6.https://snu.edu.ua/docs/leeal docs/standard 
time.ndf

7.https://snu.edu.ua/docs/leeal docs/poloe pr 
o-vvvchennia dvsc viln wboru snu.pdf
8.https://snu.edu.ua/7naee id=25877 
https://snu.edu.ua/wp- 
content/unloads/2017/05/Pravvla- 
prvznachennva-akademichnyh-stvDendii.pdf
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продовження таблиці 1.2.5.1

1 2 3

Інформація про структуру 
та склад керівних органів

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 
освіту», ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

httDs://snu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/1 l/structure o f univers 
itv 2017.pdf

Кошторис закладу вищої 
освіти та всі зміни до 
нього

ч. 4 ст. 79 Закону 
України «Про вищу 
освіту»

https://snu.edu.ua/7oaee id=29868

Звіт про використання та 
надходження коштів

ч. 4 ст. 79 Закону 
України «Про вищу 
освіту»

https://snu.edu.ua/7paee id=29876

Інформацію щодо 
проведення тендерних 
процедур

ч. 4 ст. 79 Закону 
України «Про вищу 
освіту»

https://prozorro.eov.ua/tender/search?querv= 
%D0%A 1 %D 1 %85%D 1 %96%D0%B4%D0 
%BD%D0%BE%D 1 %83%D0%BA%D 1 %80 
%D0%B0%D 1 %97%D0%BD%D 1 %81 %D 1 
%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0 
%BD%D0%B0%D 1 %86%D 1 %96%D0%BE 
%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D 1 %8C%D 
0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D 1 %83%D 
0%BD%D 1 %96%D0%B2%D0%B5%D 1 %8 
0%D 1 %81 %D0%B8%D 1 %82%D0%B5%D 1 
%82%20%D 1 %96%D0%BC%D0%B5%D0 
%BD%D 1 %96%20%D0%92%D0%BE%D0 
%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B 
C%D0%B8%D 1 %80%D0%B0%20%D0%94 
%D0%B0%D0%BB%D 1 %8F

Штатний розпис
ч. 4 ст. 79 Закону 
України «Про вищу 
освіту»

httos://snu.edu.ua/wp- 
content/unloads/2019/04/zvedenvi-shtatnvi- 
rozpvs-na-2019-r.odf

Ліцензія на провадження 
освітньої діяльності

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту»

httos://snu.edu.ua/wp- 
content/uploads/2019/01 /dalya 1 .pdf

Сертифікати про 
акредитацію освітніх 
програм, сертифікат про 
інституційну акредитацію 
(за наявності)

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту»

https://snu.edu.ua/7paee id=5485
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продовження таблиці 1.2.5.1
1 2 3

Освітні програми, що 
реалізуються в закладі 
освіти, та перелік освітніх 
компонентів, що 
передбачені відповідною 
освітньою програмою

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту», п. 2 наказу 
МОН України від 
30 жовтня 2017 р. 
№ 1432,
зареєстрованого у 
Міністерстві 
юстиції України 21 
листопада 2017 р. 
за№ 1423/31291.

https://moodlesti.snu.edu.ua/course/index.php
?categoryid=129

Ліцензований обсяг та 
фактична кількість осіб, 

які навчаються у закладі 
освіти

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту»

https://snu.edu.ua/wp- 
content/uDloads/2019/04/Ьи5епгоуапуі- 
оЬзуаа4а-ґакІус1та-кі1кІ8І-8ик1еЩіу 2018- 
2019.pdf

Мова (мови) освітнього 
процесу

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту»

ЬИш://8пи^и.иа/?раее id=l7256

Наявність вакантних 
посад, порядок і умови 
проведення конкурсу на їх 
заміщення (у разі його 
проведення)

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту»

https://snu.edu.ua/7Dage id=60

ЬНо8://8пи^и.иаЛур-
сотет/ иркт1з/2018/05/Porvadku-
konkursnogo-vidboru.pdf

Матеріально-технічне 
забезпечення закладу 
освіти (згідно 3 
ліцензійними умовами)

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту»

https://snu.edu.ua/wD- 
content/uploads/2019/04/МаІегіа1по- 
tehnichne-zabezpechennya-universvtetu.pdf

Напрями наукової та/або 
мистецької діяльності (для 
закладів вищої освіти)

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту»

httDs://snu.edu.ua/?Dage id=l7258

Наявність гуртожитків та 
вільних місць у них, 
розмір плати за 
проживання

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту»

https://snu.edu.ua/7page id=17181 

https://snu.edu.ua/wD-
content/uDloads/2015/12/Ыакаг-146 83-vid- 
30.08.2016r.-Pro-ODlatu-za-gurtozhytok.Ddf

Результати моніторингу 
якості освіти

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту»

https://snu.edu.ua/wD- 
content/uploads/2019/04/ЯегиЬаІу- 
топИхилг^и 2017-2018 ^ ґ
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продовження таблиці 1.2.5.1

1 2 3

Річний звіт про діяльність 
закладу освіти

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту»

Ииоз://8пи.еёи.иа/?раее іс1=29962

Правила прийому до 
закладу освіти у 
відповідному році

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту»

https://snu.edu.ua/wD- 
соШеШ/ир1оаё8/2019/02/Ргауу1а-ргуіоши- 
2019-vid-24-01-2019.pdf

Умови доступності 
закладу освіти для 
навчання осіб з 
особливими освітніми 
потребами

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту»

https://snu.edu.ua/7paee id= 17131

Розмір плати за навчання, 
підготовку, 
перепідготовку, 
підвищення кваліфікації 
здобувачів освіти

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 
освіту»

https://snu.edu.ua/7oaee id=29

Дисертації і автореферати 
осіб, які здобувають 
ступінь доктора філософії, 
ступінь доктора наук, а 
також відгуки опонентів

п. 5 ст.6 Закону 
України «Про вищу 
освіту»

ШсБУ/эпи.edu.ua/7Daee \д=123

Л 29.051.01 
Л 29.051.03 
Л  29.051.06 
К 29.051.08 
Л  29.051.11 
Л  29.051.13 
К 29.051.04 
К29.051.16

інформація про щорічне 

оцінювання здобувачів 
вищої освіти

п.2 ст.16 Закону 
України «Про вищу 
освіту»

1ійп5://8пи^и.иа/?оаее id=8689

інформація про щорічне 
оцінювання науково- 
педагогічних працівників, 
кафедр, факультетів та 
навчально-наукових 
інститутів

п.2 ст.16 Закону 
України «Про вищу 
освіту»

https://snu.edu.ua/7paee id=8691

Перший проректор У  Д.М. Марченко

Директор Центрального навчально-методичного центру О.М. Брежнєв
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Розділ II. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв підтвердження статусу

національного закладу вищ ої освіти

Відповідно до відомостей, наведених у річних звітах про виконання критеріїв 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, упродовж останніх двох років. 

Показники порівняльних критеріїв підтвердження статусу національного становили:

Таблиця 1 Значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження 
статусу національного закладу вищої освіти_______________________________________________

Роки 2017 2018

1а 54,11 78,52
16 13,23 17,72
2 - -
3 0 0,03
4 0 2,3
5 0,17 0,4
6 46,2 52,5
7 1,6 1,3
8 0,15 0,285
9 5,9 7
10 0,064 0
11 5,62 5,95
12 16,58 17,1
13 0 0

Усі підтвердні відомості щодо значення цих показників наведені у відповідних річних 

звітах,вважаються включеними до цього самоаналізу і є його невід’ ємною частиною.
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Розділ III. Інформація про досягнення закладу вищ ої освіти за преміальними 

критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищ ої освіти

Інформуємо про досягнення Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля за преміальними критеріями надання та підтвердження статусу 

національного закладу вищої освіти за номінаціями:

Таблиця 2. Місця СНУ ім. В. Даля у міжнародних та незалежних рейтингах

Назва рейтингу Місце закладу у рейтингу

1 2

Ranking web universities Ukraine
2017-75
2018-63

Ton-200 України
2017-41

2018-50

Консолідований рейтинг
2017-146

2018-74

Рейтинг університетів за показниками 
Scopus

2017-32

2018-36

Webometrics Ranking web of 
repositories (Україна)

2017-41 з59 

2018 --

Webometrics Ranking web o f 
repositories (світовий рейтинг)

2017- 1396 3 2284 

2018 - -

Рейтинг закладів вищої освіти за 
Індексом прозорості антикорупційної 

політики

2017-19/20

У  2018 році було проведено реєстрацію на платформі QS Wotd Univetsity Ranking з 

метою участі університету у світовому рейтингу:

https://www.topuniversities.com/universities/volodvnivr-dahl-east-ukrainian-national-universitv
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Таблиця 3. Наявність іноземних та міжнародних акредитацій

Назва іноземної або 
міжнародної 

акредитаційної 
агенції

Вид акредитації 
(програмна, інституційна);

акредитована освітня 
програма (для програмної 

акредитації)

Дата видання документа про 
акредитацію та строк його чинності

- - -

Таблиця 4. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх

П.І.Б науково-педагогічного , 
наукового працівника

Назва почесного звання
дата присвоєння 
почесного звання

Горбунов Микола Іванович Заслужений винахідник 
України

Посвідчення № 611 від 
04.10.2013

Семененко Дмитро 
Володимирович

Заслужений майстер 
спорту України

Посвідчення № 204 від 
23.01.2017

Сухенко Ігор Іванович
Заслужений тренер 

України
Посвідчення № 38 від 

27.12.2013

Таблиця 5. Кількість випускників СНУ ім. В. Даля, яким протягом останніх 10 років було 
присвоєно почесні звання України ______________________________________________________

П.І.Б випускника, рік випуску Назва почесного звання
дата присвоєння 
почесного звання

- - -

Таблиця 6. Кількість випускників СНУ ім. В. Даля, які підтвердили своє працевлаштування 
протягом останніх трьох років_________________________________________________________________

Рік випуску
Загальна кількість 

випускників

Кількість випускників, які 
підтвердили своє 

працевлаштування
2016 1085 291

2017 1239 489

2018 1170 425

Частка випускників, які підтвердили своє працевлаштування, у загальній кількості 

випускників протягом 3 років -  34,7%.
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