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та технологіях 

СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ – 90 РОКІВ 

 
Шановні друзі! 

Дозвольте привітати на сторінках цього збірника наш 

славетний Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля, перший вищий навчальний заклад на 

Донбасі. Звісно, не з самого початку заснування наш 

університет мав таку назву (певний час вуз був відомий як 

Луганський машинобудівний інститут), і не одразу він отримав 

цей високий статус. 

Минули десятиріччя, перш ніж університет здобув 

репутацію одного з найбільших та авторитетних навчальних 

закладів України. Сьогодні ми пишаємось тим, що університет увійшов до еліти 

української освіти, до кола університетів, з якими ототожнюється високий рівень освіти і 

науки в Україні. 

У 2010 році університету виповнюється 90 років, але історики небезпідставно 

вважають, що він має значно більший вік і його історія базується на освітньо-науковому 

досвіді Луганщини, пов'язаному з бурхливим розвитком промисловості у XVIII та XIX 

століттях. Саме в ці часи наші співвітчизники, відомі інженери та науковці, створили у 

Луганську підґрунтя для паростків інженерної і наукової думки та освітньої підготовки 

кваліфікованого інженерного кадрового потенціалу. 

На жаль, офіційних документів про ці часи не збереглося, тому вважається, що 

датою створення Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

є 27 березня 1920 року. Саме з цієї дати розпочався період розвитку і становлення 

провідного вузу Луганщини. 

Складні історичні випробування випали на долю нашого університету. У роки Другої 

світової війни він був евакуйований до міста Омськ (Росія), де пустив таке міцне коріння, 

що після війни було прийнято рішення створити на базі нашого Омський державний 

технічний університет, до речі, сьогодні — найбільший вищий навчальний заклад у 

Сибіру. 

Після війни університет цілком відновився у Луганську. За короткий термін він став 

забезпечувати висококваліфікованими кадрами найбільш наукоємні напрями 

промисловості регіону, такі, як електронне машинобудування, тепловозобудування, 

приладобудування, ливарне виробництво та інші. 
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Але технічний профіль вузу протримався недовго. Університет послідовно 

розвивався: на базі технічних та загальноосвітніх кафедр активно велися наукові 

дослідження. Почали з'являтись кандидати та доктори не тільки з технічних, а й з 

юридичних, філософських, економічних, історичних, політичних, медичних, психологічних, 

філологічних, педагогічних, фізико-математичних, біологічних та хімічних  наук. 

Розвинулися визнані у світі наукові школи з цих напрямів. 

Університет за короткий термін перетворився на справжній авторитетний 

багатопрофільний центр науки та освіти в регіоні, який зажив слави не лише в Україні, а й 

у світі. До університету почали стікатись наукові та педагогічні кадри вищої кваліфікації. 

Все це стало міцним фундаментом для створення низки факультетів гуманітарного 

профілю. 

Наш навчальний заклад як за формою, так і за змістом став відповідати статусу 

національного університету класичного типу, що було узаконено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 8 травня 1993 року про перетворення Луганського машинобудівного 

інституту на Східноукраїнський державний університет, який у 2000 році отримав статус 

національного, а з 2001 року носить ім'я нашого відомого співвітчизника — Володимира 

Даля. Відтоді студенти та викладачі незмінно називають університет Далівським. 

Стрімкий розвиток Далівського університету продовжується і зараз. Сьогодні він 

міцно закріпився в першій десятці провідних університетів України, а за такими 

показниками, як кількість отриманих патентів на винаходи, обсяги фінансування наукових 

досліджень, кількість автоматизованих та комп'ютерних робочих місць для студентів, 

університет посідає перші місця. 

Далівський університет — це місто у місті: понад 40 тисяч студентів, викладачів та 

співробітників, 56 наукових, навчальних та допоміжних будівель, три науково-дослідних 

інститути, 11 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських 

дисертацій, 8 спільних філій університету з науково-дослідними інститутами НАН України 

та 40 науково-дослідних лабораторій, наукова бібліотека, стадіони, спортивні й 

танцювальні зали, їдальні, техноцентр, навчально-науковий виробничий центр, центр із 

перепідготовки управлінських кадрів, видавництво з типографією, бізнес-центр, 

санаторій-профілакторій, бази відпочинку у Криму та ін. 

Загальна площа навчальних, наукових та допоміжних приміщень становить 230 тис. 

квадратних метрів. Щоб збагнути масштаб будівель Далівського університету, уявіть собі 

під умовним дахом 47 футбольних полів, а земельна ділянка, на якій розташований 

університет, — це 90 футбольних полів. 
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Далівський університет, — це храм освіти і науки. Сьогодні він проводить освітню 

діяльність в межах 15 галузей знань за 54 напрямами підготовки та 130 спеціальностями. 

У цілому навчальний процес організовано на 24 факультетах, 106 кафедрах та 60 філіях 

кафедр на виробництві, а загальна чисельність студентів дорівнює 35 тис. 

Далівський університет має висококваліфікований професорсько-викладацький 

склад, який нараховує 176 професорів, докторів наук, понад 700 кандидатів наук, 

доцентів, 33 заслужених діячів освіти, науки і техніки України, 4 заслужених тренерів 

України та 82 відмінників освіти України. 

Базою для підготовки висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна діяльність. 

Окрім використання в навчальному процесі, результати наукової праці втілюються у 

практичну діяльність багатьох галузей України та зарубіжних країн. Так, наприклад, деякі 

ліцензії на винаходи університет продав до Канади та Німеччини. 

Досягнення університету неодноразово відзначалися високими нагородами на 

міжнародних конкурсах, виставках та рейтингах. Отримано більше 100 премій і медалей, 

із них майже половина — закордонних. 

Свідченням нашої відповідності європейським науковим та освітянським критеріям є 

також створення на базі університету кафедри ЮНЕСКО, яка надає нам нові можливості 

входження в європейський освітянський та науковий простір. 

Але головним визнанням нашого освітнього та наукового рівня стало приєднання 

Далівськогого університету в числі 10 українських навчальних закладів до Великої Хартії 

університетів. Ця визначна подія відбулась у місті Болонья (Італія) 18 вересня 2004 року. 

Можна було б ще наводити багато прикладів, але хай який показник ми би взяли, 

результат один: наш університет — в когорті найкращих в Україні. Мабуть, більш 

переконливим підтвердженням цього є результати загальноукраїнського рейтингу «ТОП-

200», де ми цілком заслужено займаємо серед усіх університетів України шосте місце. 

З повагою 

Ректор Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля    Олександр Голубенко 
 

 


