Шановні першокурсники Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля!
Щиро вітаємо вас із зарахуванням до лав студентів-далівців, зі вступом до
нашої дружної родини! Ви вступили до одного з найвідоміших класичних
закладів вищої освіти Луганщини із традиціями, які формувались протягом
більш ніж 100 років. Увесь наш професорсько-викладацький колектив
переконаний, що вибір омріяної спеціальності принесе вам успіх у житті та
професійній діяльності, адже попит на висококваліфікованих спеціалістів у
суспільстві стрімко зростає.
Студенти СНУ ім. В. Даля – це допитливі, цілеспрямовані молоді люди, які
визначили свою життєву мету: стати професіоналами своєї справи, духовно
багатими, фізично здоровими, інтелектуально та культурно розвиненими
людьми, патріотами своєї держави.
Наш колектив докладе максимум зусиль до створення умов для вашого
успішного навчання. А слоган університету якнайкраще свідчить про це: «Твій
шлях до успіху починається тут!».
По-перше, для кращої поінформованості щодо усіх подій і заходів, які
відбуватимуться в університеті, підпишиться на офіційні канали комунікації
університету:
Фб (https://www.facebook.com/snu.edu.ua/)
Інста (https://www.instagram.com/snu.edu.ua/)
Ютуб (https://www.youtube.com/c/снуімвдаля)
Телеграм (https://t.me/snu_edu_ua)
Twitter (https://twitter.com/SNU_EDU)
Прохання слідкувати за інформацією, яка з’являється на сайті університету
https://snu.edu.ua/
По-друге, інформуємо вступників про знайомство з адміністрацією
факультетів/інститутів, яке відбудеться у корпусах університету за наступним
графіком:

Дати
зустрічей

Факультети/
навчальнонаукові
інститути (ННІ)

25.08.2021р.

ННІ міжнародних
відносин

25.08.2021р.

ННІ економіки і
управління

26.08.2021р.

Факультет
гуманітарних
наук, психології
та педагогіки

27.08.2021 р.

Факультет
інженерії

28.08.2021 р.

ННІ транспорту і
будівництва

28.08.2021 р

Юридичний
факультет

28.08.2021 р

Факультет
інформаційних
технологій та
електроніки

Місце зустрічей
10:00, ауд. 215 (2-й поверх) навчального
корпусу (вул. Донецька, 41), заступник
директора з навчально-методичної та
виховної роботи:
050 939 74 49
(Зеленко Олена Олександрівна)
10:00, ауд. 508 (5-й поверх) головного
корпусу (пр. Центральний, 59а)
контактний телефон деканату:
099 106 04 95
10:00, ауд. 332 (3-й поверх) головного
корпусу (пр. Центральний, 59а),
контактний телефон:
заступник декану з навчальнометодичної та виховної роботи
095 412 15 55
(Бровендер Олена Олександрівна)
10:00, ауд. 101 (1-й поверх) навчального
корпусу (вул. Донецька, 41), контактний
телефон деканату:
095 530 74 36
10:00, ауд. 407 (4-й поверх) головного
корпусу (пр. Центральний, 59а),
контактний телефон деканату:
050 027 38 11
10:00, ауд. 313 (3-й поверх) головного
корпусу (пр. Центральний, 59а),
контактний телефон деканату:
095 052 49 68
10:00, ауд. 101(1-й поверх) навчального
корпусу (вул. Донецька, 41), контактний
телефон:
заступник декану з навчально-виховної
роботи 050 218 39 84
(Сотнікова Тетяна Геннадіївна)

На цій зустрічі ви зможете отримати відповіді на свої запитання та ближче
познайомитися з планами щодо навчання на найближчий навчальний рік.
По-третє, заселення у гуртожитки університету відбуватиметься окремо
факультетами після знайомства з адміністрацією факультетів/інститутів.

Зверніть увагу, заселення у гуртожитки здійснюється при наявності заяви
(яка надавалась разом з оригіналами документів у приймальну комісію).
Для заселення у гуртожитки необхідно мати при собі у окремому файлі
наступні документи, які вам необхідно надати коменданту гуртожитку:
1. Ксерокопія обох сторін ID-паспорту з копією документу де зазначена
реєстрація місця проживання, або 1, 2 і 11 (де зазначено місце реєстрації)
сторінки паперового паспорту;
2. Ксерокопія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків;
3. Дві фотокартки 3х4;
4. Ксерокопія медичної довідки з обов’язковою відміткою про
проходженні флюорографії, строк давності не менше року на дату заселення
(форма довідки 086-О);
5. Ксерокопія результатів досліджень - ПЛР тест на COVID-19, строком дії
не менше ніж 7 діб на дату заселення у гуртожиток.
6. Ксерокопія документів (за наявності), які підтверджують наявність
спеціальних умов (копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни /
копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності / посвідчення
члена сім’ї загиблого / копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи / копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитинисироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліковостатистичної картки дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського
піклування та копію свідоцтва про смерть батьків / копію медичного висновку
про дитину-інваліда до 18 років або копію довідки медико-соціальної
експертизи, тощо).
7. Спроможність сплатити в день поселення за 1-й семестр проживання у
гуртожитку - 3000,00 грн. (реквізити на оплату проживання у гуртожитку
отримує студент вже при заселенні у коменданта гуртожитку). Загальна вартість
проживання у гуртожитку за 10 місяців (вересень – червень) складає 5200,00 грн.
у 2021 – 2022 навчальному році.
Реєстрація і зняття з реєстрації з основного місця проживання, а також
оформлення декларацій з сімейним лікарем (для цього до лікарні потрібно буде
надати копію паспорту, ксерокопію довідки про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків, ПІБ та номер телефону довіреної
особи (один з батьків, старша сестра/брат або хтось з родичів) буде відбуватися
після заселення у гуртожиток.
Трохи згодом більш детальна інформація зі списками студентів на
заселення у гуртожитки буде опублікована на сайті університету:
https://snu.edu.ua/

