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Шановні члени вченої ради! Шановні присутні!
Рік, що минув, безперечно, був непростим. Від нашої з вами спільної
праці, а ще більше від нашого морального духу, без перебільшення залежала
подальша доля університету. У вкрай важких побутових і матеріальних умовах,
за відсутності багатьох звичних речей, при гострому дефіциті обладнання й
навчально-методичного забезпечення нам треба було не просто вистояти, не
просто зберегти себе як навчальний заклад, а й довести, що ми можемо
розвиватися, рухатися вперед, перемагати й досягати вершин. І сьогодні,
у передювілейний день, готуючись відзначити 95-річчя нашої альма-матер, ми
можемо з гордістю сказати: університет живе, живе і перемагає! І я щиро дякую
за це студентам і викладачам, адміністрації і працівникам усіх структур!
Сьогодні у складі університету працюють вісім інститутів, три
факультети, шість коледжів, три ліцеї. Контингент студентів усіх освітньокваліфікаційних рівнів за денною та заочною формами навчання становить
майже десять тисяч осіб. Освітній процес забезпечують понад 740 викладачів
46 кафедр, серед яких 241 кандидат наук, 43 доктори наук, 147 доцентів, 34
професори.
Одним із пріоритетів налагодження ефективної навчальної роботи
в університеті є впровадження сучасних технологій навчання з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема змішане (blended) навчання
та інші форми електронного навчання (e-learning, дистанційне навчання тощо).
Для забезпечення якості такого навчання значну увагу в університеті було
приділено підготовці фахівців та підвищенню кваліфікації професорськовикладацького складу. Провідні фахівці з електронного навчання вивчили
сучасний європейський досвід, у 2015 р. пройшли стажування в одному
з кращих світових університетів (Федеральна вища технічна школа Цюріха,
Швейцарія). У рамках Проекту інституційного партнерства Швейцарського
національного наукового фонду спільно з університетами Швейцарії,
університетом Анкари (Туреччина) та університетом Крок (м. Київ) наші
викладачі пройшли сертифікацію за програмою підготовки викладачів
дистанційного навчання.
Завдяки отриманому досвіду та набуттю певних компетенцій викладачі
університету розробили понад 14 тисяч електронних навчальних курсів.
В університеті створено систему забезпечення якості дистанційного
навчання, для ефективного використання наявних освітніх сервісів функціонує
служба підтримки, для кожної спеціальності призначено координаторівтьюторів, курси проходять відповідну експертизу.
Для побудови індивідуальних навчальних траєкторій та різних моделей
навчання у 2016 році університет пропонує нові освітні компоненти на основі
відкритих освітніх ресурсів, зокрема викладачі університету розробили понад

50 загальнодоступних онлайн-курсів MOOC. Такі курси орієнтовані перш за все
на майбутніх абітурієнтів і, сподіваємось, допоможуть організувати
повноцінний набір до університету за всіма заявленими спеціальностями.
У 2015 році прийом і зарахування до університету за освітньокваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста,
магістра здійснювали базовий навчальний заклад та його відокремлені
підрозділи: коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка, Старобільський гуманітарнопедагогічний коледж, Лисичанський педагогічний коледж, Рубіжанський
політехнічний коледж імені О. Є. Порай-Кошиці, Брянківський коледж.
Усього до університету зараховано 2606 осіб: 559 – за ОКР молодшого
спеціаліста, 766 – бакалавра, 575 – спеціаліста, 696 – магістра.
Найпопулярнішими напрямами денної форми навчання стали початкова
освіта, соціальна педагогіка, дошкільна освіта, корекційна освіта, фізичне
виховання, музичне мистецтво (зі скороченим терміном навчання), соціальна
робота, лабораторна діагностика (зі скороченим терміном навчання),
документознавство та інформаційна діяльність (зі скороченим терміном
навчання). Найменшу кількість студентів зараховано на образотворче
мистецтво, історію, міжнародні відносини, хімію, лісове і садово-паркове
господарство, готельно-ресторанну справу, філологію (іноземну та українську),
інформатику.
На заочній формі навчання найпопулярнішими напрямами підготовки
були соціальна педагогіка, корекційна освіта, початкова освіта,
документознавство та інформаційна діяльність (зі скороченим терміном
навчання), фінанси і кредит (зі скороченим терміном навчання). Найменший
набір здійснено за напрямами підготовки філологія (іноземна та українська),
екологія та охорона навколишнього середовища.
Зменшення контингенту студентів порівняно з попередніми роками
зумовлено об’єктивними та суб’єктивними чинниками, серед яких: недостатня
адресна профорієнтаційна робота з контингентом абітурієнтів; зменшення
кількості випускників старшої школи; необґрунтованість наданих інститутами
й факультетами пропозицій щодо обсягів державного замовлення; помилкове
визначення переліку конкурсних предметів на деякі спеціальності;
неможливість багатьох абітурієнтів виїхати з окупованих територій для
проходження ДПА та отримання документів про повну загальну середню освіту
державного зразка; складність реєстрації на ЗНО та його проходження у зв’язку
з пропускним режимом та значною вартістю проїзду; неможливість вчасного
подання до університету оригіналів атестатів та додатків до них, сертифікатів
ЗНО з окупованих територій через активні бойові дії на лінії зіткнення.
Дбаючи про завтрашній день, ще у вересні ми розпочали підготовку до
вступної кампанії – 2016. На сьогодні розроблено й затверджено правила
прийому до університету та його відокремлених підрозділів; перелік
спеціальностей, сертифікатів, вступних випробувань за всіма освітньокваліфікаційними рівнями та освітніми ступенями; пропозиції щодо обсягів
прийому на місця держзамовлення та за рахунок інших джерел фінансування.
Створено Пункт реєстрації учасників ЗНО – 2016 минулих років; розіслано
інформаційні листи в усі районні (міські) відділи освіти та великі школи

Луганської області; розміщено інформацію про університет у мережі Інтернет,
на сторінках інститутів і факультетів у соціальних мережах; ведеться постійна
реклама спеціальностей, Днів абітурієнта та Днів відкритих дверей у ЗМІ;
здійснюється зовнішня реклама та поширення рекламно-агітаційних матеріалів
за допомогою адресної розсилки. Приймальна комісія, відділ маркетингу,
структурні підрозділи здійснюють відповідну рекламно-профорієнтаційну
роботу: проведено чотири Дні відкритих дверей на базі університету, виїзні Дні
абітурієнтів. Складається „банк” благодійних організацій та реабілітаційних
центрів, які працюють з воїнами АТО; проведено профорієнтаційні заходи з
воїнами АТО щодо вступу до університету. Сформовано й затверджено основні
структурні підрозділи приймальної комісії (відбіркові комісії у відокремлених
підрозділах університету, предметні екзаменаційні й фахові атестаційні комісії,
апеляційні комісії та ін.).
Значну увагу ми приділяли питанням ліцензування та акредитації.
У зв’язку зі зміною юридичної адреси навчального закладу переоформлено
ліцензію на провадження освітньої діяльності; відновлено перелік чинних
сертифікатів про акредитацію університету. Продовжено до 2017 року термін
дії 26 сертифікатів про акредитацію спеціальностей університету та
9 сертифікатів про акредитацію спеціальностей відокремлених структурних
підрозділів. Проведено первинну акредитацію спеціальностей 8.03010401
„Політологія за сферами політичної діяльності”, 8.0301002 „Товарознавство та
експертиза в митній справі” та повторну акредитацію спеціальності
7(8).09010303 „Садово-паркове господарство”. У березні – травні 2016 року
заплановано проведення повторної акредитації з 25 спеціальностей (напрямів
підготовки) та первинної акредитації спеціальності 8.01020301 „Здоров’я
людини”. У червні 2016 року заплановано переоформлення 59 сертифікатів про
акредитацію спеціальностей (напрямів підготовки).
Сучасний світ неможливо уявити без комп’ютерних технологій. На жаль,
у зв’язку з вимушеною евакуацією університету до м. Старобільськ восени
2014 р. було втрачено 100% комп’ютерної техніки, серверного та спеціального
обладнання, а також програмних засобів, 75% високопрофесійного кадрового
складу центру інформаційних технологій. Потрібна була велика, інтенсивна
робота всього колективу університету для відновлення втрачених позицій.
За дуже короткий період заново було розроблено головний сайт
університету і сайти основних структурних підрозділів, відновлено роботу
сайту дистанційного навчання, сайту наукової бібліотеки, електронного
фахового наукового видання „Науковий вісник Донбасу”; репозиторію та
електронної пошти університету.
Центр інформаційних технологій провів значну роботу з модернізації
структури сайту університету відповідно до основних тенденцій провідних
розробників web-сайтів. В основу роботи сайту університету покладено
функціональний підхід, який дозволяє отримати швидкий доступ
до найважливіших сторінок сайту.
Згідно з новим законом про вищу освіту і новими формами документів
співробітники центру інформаційних технологій у вкрай складних умовах
евакуації вишу розробили новий дизайну дипломів університету та забезпечили

їх друк, що дозволило урочисто вручити понад 3000 дипломів випускникам
університету.
Забезпечено інженерно-технічну та методичну підтримку online-іспитів,
для чого додатково розроблено „Положення про проведення іспитів у режимі
online”.
Заново створено принципово нову комп’ютерну мережу університету
на основі оптоволоконних технологій та підключено її до мережі Інтернет,
проведено ремонтні роботи та обладнано серверну, здійснено монтаж серверів,
тривають роботи з розвитку комп’ютерної мережі університету.
Центр інформаційних технологій створює віртуальний університет
в українському сегменті кіберпростору, на базі якого розробляє власну
платформу E-learning – „Електронний університет”, а також наповнює банк
комп’ютерних тестів для підтримки вступних і випускних іспитів на основі
клієнт-серверної технології. Отже, нам вдалося не лише відновити, але й
уперше розширити нашу присутність у кіберпросторі.
Університет отримав суттєву спонсорську допомогу від посольства
Південної Кореї в Україні (3 сервери, 15 комп’ютерів, професійна фототехніка);
та американської організації USAID (2 сервери, 30 комп’ютерів, 20 принтерів).
Завдяки цьому суттєво підвищено якість подання інформації на сайтах
університету, змонтовано три нові комп’ютерні класи, виконано монтаж
п’ятьох серверів. Це істотно розширює інформаційні можливості університету,
покращує якість освітнього процесу в університеті.
Існує зовнішня, незалежна, міжнародна оцінка відображення діяльності
нашого університету в кіберпросторі – це рейтинг Webometrics, який
складається з двох частин: рейтингу сайту і рейтингу репозиторію
університету. За рейтингом Webometrics-2016 університет посів 46 місце
в Україні, серед вищих навчальних закладів країн Центральної та Східної
Європи – 1423, у європейському рейтингу – 2052 місце. У континентальному
рейтингу наш університет посів 5803 позицію, у світовому – 6329.
За показниками того самого рейтингу «Вебометрика» репозиторій університету
посів 36 місце в Україні та 1550 у світі.
Одним із провідних напрямків роботи університету, безперечно, є
наукова діяльність.
На виконання науково-дослідних робіт за пріоритетними напрямами була
спрямована робота 16 наукових підрозділів, зокрема п’ятьох філіалів інститутів
НАН України: Східного філіалу Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
України; філіалу Інституту прикладної математики і механіки НАН України;
філіалу Донецького фізико-технічного інституту імені О. О. Галкіна НАН
України; філіалу Інституту економіки промисловості НАН України;
Луганського відділу Східноукраїнського філіалу Інституту археології НАН
України, а також двох центрів НАПН України: „Управління якістю освіти” та
„Центр з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи”.
У 2015 році в університеті виконували 67 НДР, із них шість
фундаментальних робіт, фінансованих МОН України (на загальну суму
527 213 грн.), п’ять госпдоговірних робіт (на загальну суму 239 897 грн.) та три
гранти (гранти фонду наукових досліджень Баварії та Палеонтологічного
товариства США на проведення наукових досліджень отримав доцент кафедри

географії Андрій Володимирович Братішко; грант федерації „Teaching English
as a Second Language in Canada” – доцент кафедри східних мов Анна Вікторівна
Ржевська).
За результатами наукових досліджень науковці університету
опублікували 1331 наукову працю (з них 20 монографій, 142 статті
в зарубіжних виданнях, 53 статті в журналах з імпакт-фактором, 45 підручників
і навчальних посібників); отримали шість патентів на корисну модель
(Д. П. Крамаренко, О. С. Меняйленко, І. Г. Новоскольцева), одне свідоцтво про
реєстрацію авторського права на твір (Г. А. Могильний, Ю. О. Шкандибін,
В. В. Попов). У 2015 році зросла кількість науковців, які мають h-індекс: шість
викладачів університету мають h-індекс у базі даних Scopus; найкращі
показники в професора кафедри алгебри та системного аналізу Анатолія
Володимировича Жучка (h = 3) та доцента кафедри лабораторної діагностики,
хімії та біохімії Геннадія Євгеновича Хорошилова (h = 3). Загальний h-індекс
університету дорівнює шістьом. Учені університету мають індекси цитування
за даними й інших наукометричних баз.
Протягом 2015 року 53 наукові розробки впроваджено в діяльність інших
ВНЗ, установ, підприємств, організацій.
В університеті успішно працюють п’ять спеціалізованих вчених рад
за 11 спеціальностями. Протягом року в них захищено 9 докторських і
23 кандидатські дисертації. Учені університету захистили 7 докторських і
21 кандидатську дисертацію.
У докторантурі університету з 15 спеціальностей навчається 19 осіб,
ефективність роботи докторантів – 32%. В аспірантурі із 46 спеціальностей
навчається 163 особи (146 на бюджетній основі, 17 на комерційній),
ефективність роботи аспірантів – 30%.
Продовжується видання восьми наукових журналів, які внесено до
переліку фахових видань України. Журнал „Algebra and Discrete Mathematics”
входить вже до чотирьох баз даних: Scopus (імпакт-фактор журналу – 0,205),
Mathematical review (США), Zentral Blat (Німеччина), Math-Net.ru. Журнал
„Education and Pedagogical Sciences” включено до міжнародної бібліографічної і
реферативної бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (США). Розпочато
процедуру включення до міжнародної наукометричної бази даних Copernicus
журналу „Економічний вісник Донбасу”.
Учені університету були задіяні у виконанні 100 міжнародних наукових
проектів і програм із зарубіжними вишами, іншими організаціями.
39 викладачів університету взяли участь у роботі наукових конференцій,
семінарів за кордоном, 15 викладачів проходили стажування в зарубіжних
вишах. Науковці університету реалізували Міжнародний проект – Програму
підтримки сімей та захисту прав дітей „SOS Дитяче Містечко” Міжнародної
благодійної організації SOS-Kinderdorf International (Австрія); розпочато
науково-методичний супровід соціальних проектів: „Укріплення громад для
забезпечення потреб вразливих сімей на півночі Луганської області” (за
підтримки ЮНІСЕФ) та „Надання кваліфікованих соціально-психологічних
послуг внутрішньо переміщеним дітям та сім’ям у Старобільську та
Сєверодонецьку Луганської області” (за підтримки Уряду Японії та Програми
розвитку ООН в Україні). На замовлення ЛОДА було розроблено науково-

практичний супровід реалізації проекту міжнародної благодійної організації
„Мercy Corps”.
З метою популяризації науки, посилення інтеграції наукового й
навчального процесів та залучення студентів до наукової роботи у квітні
2015 р. проведено презентації стану й перспектив наукових досягнень кафедр.
Відбулися студентські конференції, наукові читання, науково-методичні
семінари, круглі столи, наукові дискусії, майстер-класи, наукові студентські
ярмарки, публічні захисти студентських наукових робіт. У звітному році
традиційно в університеті проводився І етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт, на який було подано 56 робіт молодих науковців;
чотири студенти університету стали переможцями II етапу Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт, один студент – переможцем II етапу
Всеукраїнських студентських олімпіад. Крім того, вісім студентів університету
здобули перемоги в інших конкурсах: ХІХ Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт „Шевченко і українська мова”, Міжнародному
конкурсі „Мій рідний край”, ХV Міжнародному конкурсі з української мови
імені Петра Яцика, V Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені
Тараса Шевченка, відкритому конкурсі студентських наукових робіт „Молодь і
поліграфія”.
В умовах сьогодення зросла роль соціально-гуманітарної роботи.
Основними її напрямками в університеті є:
- збереження й розвиток корпоративної культури вишу; формування духу
корпоративності викладачів і студентів шляхом залучення їх до скарбниці
традицій та історії університету;
- виховання патріотів України, громадян правової, демократичної
держави з високим рівнем моральності, що проявляється в шанобливому
ставленні до історичної та культурної спадщини України, традицій і культури
інших народів;
- створення належних умов для активної життєдіяльності студентства,
громадянського самовизначення та самореалізації, максимального задоволення
потреб молоді у фізичному, інтелектуальному, культурному та моральному
розвитку.
Особливим змістом має бути наповнена інформаційно-роз’яснювальна
робота серед студентів. З цією метою було створено офіційні поштові скриньки
деканатів і директоратів. Уже наприкінці серпня 2014 р. запрацювала гаряча
лінія. Було призначено тьюторів спеціальностей та створено їхні сторінки
в соціальних мережах, де вони надавали інформацію про життя в таких умовах.
Інформацію про важливі документи й події дублювали на сайті університету.
Було розповсюджено інформацію про волонтерські організації „Донбас
SOS”, „Луганское землячество”. Особливо важливими були відомості про
правила поведінки в екстремальних ситуаціях (під час обстрілів, на
блокпостах), про соціальний захист та можливості отримання пільг від
держави. Найважливішим у цьому напрямку є подання об’єктивної інформації
про громадсько-політичні події.
Домінантним напрямком соціально-гуманітарної роботи університету
в сучасних умовах є формування в студентської молоді ціннісного ставлення до
держави, суспільства та самого себе, відчуття належності до України,

усвідомлення єдності власної долі з долею своєї країни. На це спрямовані
програма національно-патріотичного виховання, а також комплекс
загальноуніверситетських заходів: проведення мітингу-реквієму, присвяченого
загиблим бійцям АТО – вихідцям зі Саробільщини; зустрічі з воїнами АТО;
упорядкування місць поховання невідомих воїнів та ін.
Значну роль у вихованні патріотів України відіграла поява на сайтах
факультетів сторінок „Моя земля – земля моїх предків”, „Зростаємо
громадянами – патріотами землі, що Україною зветься”, „Патріотизм –
нагальна потреба”.
Чимало зроблено для забезпечення належних побутових умов. За 2015 рік
відремонтовано покрівлю будівлі корпусу № 6, виконано поточні ремонти
приміщень у корпусах; відремонтовано кімнати орендованих гуртожитків
Старобільського та Кремінського ліцеїв, які знаходились у нежитловому стані,
системи опалення, водопостачання корпусів. Було придбано меблі, необхідні
для проживання студентів у гуртожитку, що дало можливість розмістити
більшу чисельність студентів.
На початку навчального року існувала величезна проблема з опаленням
навчальних приміщень і гуртожитку студентів, але завдяки інвесторській
підтримці було встановлено котельню, яка задовольняє потреби в опаленні.
Було вжито заходів з установлення допоміжного обладнання, які поліпшили
якість опалення корпусів. Крім того, регіональне представництво Норвезької
ради в справах біженців передало університету обладнання для підігріву води,
що істотно поліпшило комфортне проживання студентів у гуртожитку.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію ректора університету С.В. Савченка взяти до відома.
2. Звіт про стан розвитку університету затвердити.

