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Сталий розвиток – це розвиток, який задовольняє потреби сьогодення без 

шкоди для майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Затверджені у 

2015 році Цілі сталого розвитку окреслюють глобальні проблеми людства 

та визначають основні завдання, яких потрібно досягти для забезпечення 

сталості розвитку як країни і її окремих регіонів, так і всесвіту в цілому. 

Враховуючи важливість переходу України на шлях до сталого розвитку та 

роль університетів у цьому, підтримуючи необхідність досягнення цілей 

сталого розвитку, спираючись на Указ Президента України Про Цілі 

сталого розвитку України на період до 2030 року, в Східноукраїнському 

національному університеті імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля) 

розроблена і затверджена Політика у сфері сталого розвитку. 

Для досягнення Цілей сталого розвитку у СНУ ім. В. Даля функціонують:  

● Ресурсний центр зі сталого розвитку,  

● діалогова платформа-мультихаб «GreenLab»,  

● діалогова платформа-мультихаб «BlueLab», 

● Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія «Моніторингу 

навколишнього середовища та прикладних екологічних досліджень»; 

● Студентський екологічний гурток «Зимовий Сад». 

 

Політика розроблена з метою:  

● визначити прихильність Далівської спільноти до концепції сталого 

розвитку і Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року, 

ухваленому у 2015 році на Генеральній Асамблеї ООН; 

● представити загальне бачення університету у сфері сталого розвитку;  

● представити сукупність принципів, які керують діями співробітників 

та здобувачів для підтримки сталості і покращення екологічних 

показників університету і регіону в цілому; 

● інтегрувати зусилля співробітників і здобувачів СНУ ім. В. Даля для 

сприяння економічному розвитку, соціальній згуртованості і безпеці, 

екологічній врівноваженості в Луганській області, на сході України і 

в країні в цілому; 

● демонструвати прихильність до відповідного управління, прагнути 

мінімізувати вплив та пом'якшувати наслідки діяльності на 

навколишнє середовище; 

● прагнути постійно моніторити та вдосконалювати екологічні 

показники. 

https://snu.edu.ua/subdivision/resursnyj-tsentr-zi-stalogo-rozvytku/
https://www.facebook.com/GreenLabHub
https://www.facebook.com/BlueLabHub
http://deps.snu.edu.ua/uk/fakultet-inzheneriyi/kafedra-himichnoyi-inzheneriyi-ta-ekologiyi/nauka/?edit_off=true
http://deps.snu.edu.ua/uk/fakultet-inzheneriyi/kafedra-himichnoyi-inzheneriyi-ta-ekologiyi/nauka/?edit_off=true
http://deps.snu.edu.ua/uk/fakultet-inzheneriyi/kafedra-himichnoyi-inzheneriyi-ta-ekologiyi/nauka/doslidzhennya-proekti/


Політика поширюється всіх співробітників (науково-педагогічних 

працівників, фахівців, спеціалістів, інший персонал) і здобувачів 

університету. 

Представлені напрями політики відповідають напрямам загальної Стратегії 

розвитку СНУ ім. В. Даля до 2030 року, схвалена Рішенням Вченої ради 

СНУ ім. В. Даля (протокол № 9 від 31.05.2019 р.). В межах кожного напряму 

пропонуються заходи щодо зменшення негативного екологічного впливу на 

навколишнє середовище, забезпечення рівності прав жінок і чоловіків, 

сприяння соціальної згуртованості і захищеності працівників і здобувачів 

університету. 

 

1. Стратегічний напрям: Удосконалення змісту освіти та технологій 

навчання, управління освітніми програмами: 

● Запроваджувати курси зі сталого розвитку, екології, екологізації 

діяльності, економіки природокористування та інші, які сприяють 

поширенню інформації про цілі сталого розвитку, принципи та 

завдання у сфері сталого розвитку, як обов’язкові та/або вибіркові 

дисципліни в рамках освітніх програм університету; 

● Запроваджувати елементи концепції сталого розвитку як окремі теми 

або підтеми в рамках вже наявних курсів освітніх програм 

університету; 

● Сприяти популяризації спеціальності 101 – Екологія та відповідних 

освітніх програм рівнів бакалавра та магістра серед вступників; 

● Заохочувати студентів до виконання наукових робіт, грантів, участі в 

госпдоговірних роботах, що реалізуються в СНУ ім. В. Даля і 

спрямовані на вирішення питань екології та сталого розвитку. 

 2. Стратегічний напрям: Створення сучасної інфраструктури для 

освітньої, наукової і інноваційної діяльності 

● Запровадження системи екологічного управління, безперервне її 

вдосконалення; 

● Врахування питань екології та сталого розвитку для всіх 

господарських, освітніх та наукових процесів, що відбуваються в 

СНУ ім. В. Даля; 

●  Зменшення викидів парникових газів через наступні дії: 



- підвищення ефективності використання теплової енергії через 

утеплення стін заміну старих дерев’яних вікон на пластикові, 

раціональний розподіл інтенсивності опалення приміщень у часі; 

- підвищення ефективності використання електричної енергії 

через заміну ламп розжарювання на світлодіодні пристрої, 

зменшення об’ємів електричної енергії, що витрачаються на 

опалення приміщень; 

- послідовна політика щодо впровадження поновлюваних джерел 

енергії в діяльність СНУ ім. В. Даля; 

- зменшення обсягів використання води через модернізацію 

системи водопостачання та водовідведення; 

- зменшення обсягів використання паперу через реалізацію 

проєкту «Електронний університет»; 

- зменшення обсягів використання пластику через послідовну 

просвітницьку екологічну політику СНУ ім. В. Даля серед 

викладачів, співробітників та студентів; 

- розробка та запровадження алгоритмів зменшення викидів 

парникових газів, утворених при спалюванні природного газу та 

автомобільних палив структурними підрозділами СНУ ім. В. 

Даля. 

● Застосування сучасних технологій будівництва при виконанні 

ремонтних робіт в корпусах та гуртожитках університету; 

● Створення умов для використання екологічного виду транспорту, як 

от створення парковок для велосипедів; 

● Надання переваги тій продукції, яка завдає меншої шкоди 

навколишньому середовищу та здоров’ю людини, при проведенні 

тендерів на закупівлю товарів та послуг університетом;  

● Співпраця з питань екології з органами влади, міжнародними 

організаціями-донорами, підприємствами – партнерами СНУ ім. В. 

Даля на всіх рівнях. 

3. Стратегічний напрям: Інтернаціоналізація та інтеграція 

університету в міжнародний науково-освітянський простір 

● Проводити та приймати участь в міжнародних конференціях, 

симпозіумах та інших заходах, спрямованих на вирішення питань 

екології та сталого розвитку; 

● Долучитись до програми "Горизонт Європа" із проєктами, 

спрямованими на вирішення наукових та практичних завдань 

екології, раціонального природокористування, сталого розвитку; 



● Посилити співпрацю із міжнародними донорами з питань 

впровадження енергоефективних технологій в освітній, науковий 

процеси та господарську діяльність у всіх підрозділах 

СНУ ім. В. Даля; 

● Сприяти реалізації політики відкритих інновацій і поширенню 

використання результатів наукових досліджень у процесі 

розроблення та реалізації регіональної стратегії смарт-спеціалізації.  

4. Стратегічний напрям: Забезпечення ефективних вкладень в людський 

потенціал Університету і сталого розвиток територій Луганської 

області 

● Підвищувати екологічну свідомість викладачів, співробітників та 

здобувачів освіти СНУ ім. В. Даля через системні просвітницькі 

заходи; 

● Підтримувати ініціативи організацій громадянського суспільства та 

міжнародних донорів, спрямовані на підвищення рівня екологічної 

освіти всіх верств населення та просування цілей сталого розвитку; 

● Реалізовувати заходи із популяризації питань екології та сталого 

розвитку в громадах Луганської області. 

5. Стратегічний напрям: Удосконалення організаційно-управлінського, 

кадрового та інфраструктурного забезпечення науково-освітньої 

діяльності університету 

● Розвиток нових наукових напрямів в СНУ ім. В. Даля, спрямованих 

на вирішення питань екології та раціонального 

природокористування; 

● Реалізація системних заходів, спрямовані на зменшення негативного 

екологічного ефекту від проведення наукових досліджень з напрямків 

хімічних технологій, електричної інженерії, галузевого 

машинобудування; 

● Співпраця з органами влади, місцевого самоврядування, 

організаціями громадянського суспільства, міжнародними донорами 

щодо виконання наукових проєктів, розробки стратегій різного рівня 

у сфері екології, охорони навколишнього середовища та сталого 

природокористування.  

 

СНУ ім. В. Даля усвідомлює, що його діяльність має вплив за межі 

університету через зв’язки з місцевими громадами та глобальною 



спільнотою, тому при реалізації політики у сфері сталого розвитку 

дотримуватиметься таких принципів і підходів: 

● принципи обережності та швидкості реагування, особливо якщо існує 

ризик серйозної або незворотної шкоди навколишньому середовищу 

та необхідності запровадження заходів щодо запобігання погіршенню 

стану навколишнього середовища або соціальній шкоді;. 

● системний підхід та інтеграція принципів сталого розвитку в 

стратегічні рішення університету для покращення результативності 

діяльності і отримання довгострокових результатів у сфері сталого 

розвитку; 

● спільна відповідальність усі членів Далівської спільноти за сталість 

діяльності та отримані результати; 

● залучення співробітників, здобувачів, представників місцевих громад 

до процесів прийняття рішень у сфері сталого розвитку; 

● відкритість і прозорість діяльності у сфері сталого розвитку та 

прогресу у досягненні результатів в рамках визначених напрямів; 

● прагнення постійного вдосконалення та підвищення результативності 

через призму забезпечення екологічної безпеки і цілісності та 

соціальної справедливості і різноманітності. 

 


