Звіт ректора
ЗВО «Східно-європейський слов`янський університет» за 2020 р.
Заклад вищої освіти «Східно-європейський слов`янський університет»
створенний у серпні 2012 року. Продовжуючи багаті традиції Закарпатської
філії Київського славістичного університету, що стала базою для його
створення, сьогодні університет працює за європейськими орієнтирами
організації професійної освіти, наукової і творчої роботи, вирішує актуальні
завдання розбудови Української держави шляхом розширення нових
спеціальностей та підготовки спеціалістів для потреб регіону. Започаткувавши
спеціальності, які вкрай були необхідні але відсутні в інших навчальних
закладах області, університет розвивається своїм неповторним та унікальним
шляхом. Родзинкою закладу стали повернення до вивчення та відродження
філософії, знань і духовних цінностей слов`янських народів. Вивчаючи мови,
культуру, традиції слов`ян, ми повертаємося до першоджерел, а відповідно –
до історичної правди розвитку та життя наших предків. Результати наукових
досліджень з цих питань щороку оприлюднюються на Міжнародній науковопрактичній конференції «Слов`янський світ: минуле і сучасність».
Особливістю університету є випередження часу та заповнення незайнятої
ніши на ринку освітніх послуг Закарпаття, зокрема, підготовка спеціалістів у
галузі міжнародних відносин, психології, менеджменту митної справи,
туристична індустрії, муніципального та спортивного менеджменту, тощо.
Кожен університет прагне створити свій неповторний імідж. Є безліч
чинників, які формують цю своєрідність та оригінальність. Для нас – це
особливості геополітичного розташування області, компактне проживання
представників понад 100 національностей, переплетення на теренах нашого
краю різних культур, широкі міжнародні зв’язки університету із закордонними
навчальними закладами, залучення провідних вітчизняних й іноземних
науковців до викладання тощо. Головною метою, якій присвячена вся
навчально-виховна діяльність університету є залучення молоді та
мотивування її до навчання, моральне виховання, набуття позитивного
соціального досвіду, успадкування і примноження духовних надбань рідного
народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування
у молоді, незалежно від національної приналежності, особистісних рис
громадянина Української держави. І в цьому найважливішим ми вбачаємо
власний приклад науково-педагогічних працівників університету.
Освітня діяльність університету ґрунтується на положеннях Конституції
України, законах України та основних нормативно-правових актах:
–
на Законах України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб- підприємців», «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сферігосподарської діяльності», Національній доктрині розвитку
освіти, Стратегіїінноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах

глобалізаційних викликів, Стратегії розвитку державної молодіжної політики
на період до 2020 року, Стратегії та сучасних тенденціях розвитку
університетської освіти в контексті Європейського простору вищої освіти на
період до 2020 року та ін.;
–
на постановах Кабінету Міністрів України: «Про порядок
створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів», «Про
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», «Про затвердження
Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», «Про
затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу
освіту)» та іншими документами;
- на положеннях та наказах Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти та Державної служби якості освіти.
Для забезпечення конституційних прав науково-педагогічних
працівниківі співробітників університету, законних інтересів уповноваженої
власником особи та регулювання виробничих, трудових і соціальноекономічних відносин,керуючись Законами України «Про соціальний діалог в
Україні», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про колективні договори й угоди», «Про оплату
праці», «Про відпустки», «Про наукову та науково-технічну діяльність»,
Генеральною та Галузевою угодами та іншими нормативно-правовими
актами, між адміністрацією університету і його трудовим колективом 15
лютого 2019 року укладено Колективний договір між роботодавцем та
працівниками на 2019-2024 роки, яким здійснюється правове регулювання
виробничих, трудових і соціально-економічних відносин в університеті, що
гарантує захист прав та інтересів усіх працівників незалежно від членства у
профспілці.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про вищу освіту» та п. 8.1 Статуту
університету, вищим колегіальними органом громадського самоврядування
університету є загальні збори , які скликаються не рідше ніж один раз на рік.
Вчена рада, відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» та п. 7.7.1
Статуту університету, є колегіальним органом університету, яка функціонує
відповідно до Положення про Вчену раду ЗВО «Східно-європейський
слов`янський університет». Шляхом колективного обговорення Вчена рада
схвалює рішення з актуальних питань діяльності університету та перспектив
його розвитку, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки
спеціалістів першого(бакалаврського) рівня.
Із метою узгодження та успішного функціонування всіх структурних
підрозділів університету щорічно розробляється та затверджується план
роботиуніверситету на навчальний рік, у якому чітко визначені головна мета,
завданнята очікувані результати за наслідками роботи колективу університету
в поточному навчальному році.
Для вирішення поточних питань діяльності університету щодо організації
навчально-виховного процесу, наукової, методичної, кадрової, фінансової та
господарської роботи, координації роботи всіх структурних підрозділів

університету створені робочі та дорадчі органи: ректорат, навчальнометодичний відділ, приймальна комісія.
Свою діяльність усі структурні підрозділи університету здійснюють
відповідно до схвалених Вченою радою університету положень із дотримання
законодавства України.
Навчально-виховна, наукова, організаційна, методична робота
університету, спрямована на забезпеченнявисокої якості освіти та наукових
досліджень, їх нерозривної інтеграції і поєднання з інноваційною діяльністю,
що є пріорітетними напрямками сталого розвитку університету щодо
виконання завдань по реформуванню освітньої діяльності відповідно до Указу
Президента України від 12.01.2015р. №5 «Про Стратегію сталого розвитку
Україна – 2020», Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу
освіту», наказу МОН України від 16.07.2018 № 776 «Про затвердження
Концепції розвитку педагогічної освіти», Статуту Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, Стандартів і рекомендацій щодо
забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти та інших
нормативних документів. Особлива увага приділяється подальшому
удосконаленню діяльності університету, подоланню наявних проблем та
реалізації перспективних завдань, серед яких: оновлення цілей і змісту
освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації,
урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку; забезпечення
розвитку тафункціонування української мови як державної, створення умов
для вивчення іноземних мов; розбудова ефективної системи національного
виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських
цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного
розвитку, посилення інформаційної, екологічної, економічної, правової
підготовки студентів; сприяння академічної мобільності учасників освітнього
процесу; створення безпечного освітнього середовища; створення сучасної
матеріально-технічної бази для функціонування освітнього середовища;
підвищення якості освітніх програм, їх модернізація; підготовка здобувачів
освіти для ефективного працевлаштування; створення умов для самоосвіти,
стимулювання досліджень та інновацій; дотримання принципів академічної
доброчесності.
Діяльність навчально-методичного відділу, кафедр, керівників
структурних підрозділів була спрямована на забезпечення виконання наказів
та рішень Міністерства освіти і науки України щодо ефективної реалізації
заходів із модернізації системи вищої освіти, а саме: впровадження державних
стандартів освіти нового покоління, національної системи кваліфікацій,
оновлення та модернізація освітніх програм, інформаційно- комунікаційних
технологій, подальшої інтеграції у європейський освітній простір. Графіки
освітнього процесу формуються з орієнтацією на модульне та дистанційне
навчання. Розроблені та уточнені структурно-логічні схеми освітніх програм,
розроблені робочі програми з навчальних дисциплін з урахуванням змістових
модулів та їх трудомісткості в кредитах Європейської кредитно-трансферної

системи, систематично доопрацьовуються методики їх викладання та
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти. Проведено заходи
з індивідуалізації вибіркових частин освітньо-професійних програм за
спеціальностями відповідно до вимог ринку праці і особистісних потреб
студентів.
Навчальний процес в університеті здійснюється відповідно навчальних
планів спеціальностей, освітньо-професійних програм за освітніми ступенями
«бакалавр». У звітному періоді вносилися необхідні зміни в робочі навчальні
плани та освітньо-професійні програми з певних спеціальностей відповідно до
змін стандартів вищої освіти. Їх виконання постійно контролюється.
Визначальну роль в управлінні університетом упродовж звітного року
відігравала Вчена рада, в полі уваги якої постійно перебували питання
вдосконалення організації освітнього процесу, підвищення ефективності
наукових досліджень, кадрові питання, проблеми оптимізації структури
університету, питання фінансової, соціально-економічної і господарчої
роботи, міжнародного співробітництва.
Як визначальний чинник інноваційного розвитку суспільства – організація
освітнього процесу в університеті базується на впровадженні інноваційних
моделей навчання, що сприяє організації самостійної та індивідуальної
навчальної діяльності студента,забезпеченню розвитку університетської освіти
відповідно до вимог динамічної трансформації українського суспільства,
європейських та світових реалій. Тому при організації освітнього процесу в
університеті постійно приділяється увага самостійній роботі студентів, яка
розглядається як органічна складова освітнього процесу. Важливе місце в
організації самостійної роботи студентів відведено контролю за її виконанням.
Контроль за самостійною роботою студентів проводиться в різних формах:
стандартизовані тести, аналітичні звіти, реферати, розрахункові роботи,
презентації результатів виконаних завдань та досліджень. В університеті
постійно удосконалюється система рейтингового оцінювання роботи
студентів для підвищення їх мотивації до навчання. Критерії оцінювання,
зазначені в робочих програмах дисциплін, відповідають очікуваним
результатам навчання і спрямовані не на запам’ятовування інформації, а на
оцінювання здатності здобувачів вищої освіти використовувати ці знання у
практичних ситуаціях.
На засіданнях Вченої ради, кафедр систематично розглядаються питання
методичного характеру, де аналізуються освітні програми та програми
навчальних дисциплін з метою їх удосконалення та з врахуванням динаміки
змін ринку освітніх послуг, потреб абітурієнтів, ринку праці, тощо.
Провідними науково-педагогічними працівниками розроблені вибіркові
складові стандартів освіти та власні освітні програми за всіма
спеціальностями. При розробці цих програм враховувалися прогресивні
напрацювання вітчизняної та зарубіжних наукових шкіл. На сьогодні всі
спеціальності забезпечені оновленими освітніми програмами.
З метою досягнення найбільш об’єктивного рівня оцінювання знань на
виконання притаманної йому головної функції – контролю і мотивації в

університеті з впровадженням кредитно-трансферної технології навчання
введена як її складова комплексна система перевірки знань з предметів та
проходження практик. Ця система контролю враховує різні типи контролю
рівня знань студента та має такі складові: поточний контроль – має на меті
оцінку роботи студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції,
семінарські, практичні, лабораторні заняття) і відображає поточні навчальні
досягнення студента в освоєнні програмного матеріалу дисципліни; оцінка
результатів самостійної роботи як важливого компонента навчального
процесу, керованого під час індивідуально-консультативної роботи викладача
зі студентом; модульний контроль, який включає оцінювання досягнень
здобувачів освіти за кожним запланованим результатом навчання;
підсумковий семестровий контроль як інтегрована оцінка засвоєння знань
виставляється після проведенняобов’язкового семестрового екзамену.
За результатами минулорічної зимової та літньої сесій, навчальні
досягнення студентів є достатньо високими та становлять для денної форми:
за ОС бакалавр – якісна 50%, і абсолютна 75%.
В ЗВО «Східно-європейський слов`янський університет» практика
студентів є важливою і невід’ємною складовою частиною навчального
процесу з підготовки спеціалістів і початковою ланкою у системі їх практичної
підготовки до роботи на виробництві. Практика передбачає безперервність та
послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу
практичних знань та вмінь. На засіданні Вченої ради затверджено перелік
постійно діючих баз практик та укладені відповідні угоди з ними.
Випусковими кафедрами для ступеневого набуття практичних навичок
студентів розробляються наскрізні та робочі програми з кожного виду
практики. У цих програмах визначається: мета і завдання, види, узагальнений
зміст практики, послідовність вивчення окремих питань, форми поточного і
підсумкового контролю, навчальні посібники, уточнені вимоги до звіту,
порядок підведення підсумків практики.
У зв’язку з пандемією та карантинними заходами актуальним стало
вдосконалення інформаційно-комунікаційної складової освітнього процесу, в
університеті практикується використання елементів змішаного навчання, яке
вимагає забезпечення кожної навчальної дисципліни відповідними ВЕБресурсами, забезпечення доступу до них студентів університету, використання
різноманітних електронних ресурсів у роботі викладачів і студентів. Усі
світові та пропоновані останнім часом національні стандарти в основу
навчання ставлять самостійну, творчу роботу того, хто навчається. На цьому
принципі базуються і новітні, в тому числі інформаційні, технології навчання.
Індивідуальна та самостійна робота студента є одним з основних компонентів
навчальної діяльності і займає значну частину його навантаження.
Рівень організації освітнього процесу, що відповідає стандартам вищої
освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню
нових знань визначає якість освітньої діяльності в Університеті.
Питання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в університеті
регулюються вимогами ст.16 Закону України «Про вищу освіту»,

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти та
Методичнимирекомендаціями щодо розроблення стандартів вищої освіти.
Їм приділяється належна увага, яка полягає в систематичному винесенні
обговоренні їх на засіданнях випускових кафедр та Вченої ради університету.
Ключову роль у системі комплексного контролю забезпечення якості надання
освітніх послуг, виконує Навчально-методичний відділ – Центр якості освіти та
освітньої діяльності, який у своїй роботі керується відповідним Положенням.
Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №
1556- VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти), Постанови
КМУ від 10.05.2018 р. №347 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 у ЗВО «Східноєвропейський слов`янський університет» розроблено Програму заходів і
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, яку розглянуто
та схвалено рішенням Вченої Ради університету (протокол №1 від 29 серпня
2019 року).
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти передбачає
здійснення таких процедур і заходів:
розроблення й оновлення нормативно-методичної бази
забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в Університеті;
впровадження стратегічних розробок, пов’язаних з якістю, в
рамках процедур забезпечення якості, а також їх удосконалення відповідно до
стратегії розвитку закладу вищої освіти;
сприяння формуванню академічної культури якості в
університеті;
організація і здійснення моніторингу якості вищої освіти та
освітньої діяльності за такими напрямами: якість освітнього процесу (якість
проведення навчальних занять, якість функціонування освітнього середовища,
задоволеність студентів викладацькою діяльністю науково-педагогічних
працівників, задоволеність викладачів умовами праці, якість освітніх
програм); якість умов освітнього процесу (рівень підготовки абітурієнтів;
кадрове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, підвищення
кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників);
якість результатів освітнього процесу (успішність здобувачів вищої освіти,
рівень сформованості загальних і професійних компетентностей,
працевлаштування випускників);
періодичний аналіз та перегляд освітніх програм, навчальних
планів, робочих програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності
нагальним вимогам ринку праці, потребам здобувачів вищої освіти;
організація опитувань (анкетувань, оцінювань тощо)
здобувачів вищої освіти та викладачів з питань якості організації освітнього
процесу;
забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і
здобувачіввищої освіти;
формування на підставі моніторингових досліджень

рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №347 від 10 травня 2018 р.
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня
2015 р. № 1187 ―Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти‖ Навчально-методичним відділом –
Центром якості освіти була зібрана інформація про рівень наукової та
професійної активності науково-педагогічних працівників університету. Після
детального аналізу відповідності кількісних та якісних показників кадрового
забезпечення згідно нових вимог проведено рейтингове оцінювання науковопедагогічних працівників.
Робота із забезпечення якості освітнього процесу, зусилля науковопедагогічних працівників, навчально-методичного відділу сконцентровані
навколо ліцензійних умов та акредитаційних вимог щодо провадження
освітньої діяльності за відповідними галузями знань і спеціальностями.
Впродовж 2020 року здійснено моніторинг науково-методичного
забезпечення спеціальностей відповідно до акредитаційних вимог.
Налагоджено облік (складено переліки) видань, що є на кафедрах, в
лабораторіях, навчальних кабінетах.
Забезпечення якості оцінювання навчальних досягнень студентів
ґрунтується на принципах послідовності процедур оцінювання, рівності всіх
студентів, необхідності дотримання принципів академічної доброчесності та
відповідної політики ознайомлення студентів з методами і критеріями
оцінювання, які чітко прописані у робочих навчальних програмах, що є
обов’язковою нормою освітнього процесу.
Складовою моніторингу якості освіти й оцінювання роботи науковопедагогічних працівників є соціологічні опитування студентів, аспірантів і
випускників, що проводять співробітники Центру якості освіти.
Для запобігання і виявлення академічного плагіату в наукових працях
науково-педагогічних працівників університету та здобувачів вищої освіти в
університеті вживаються такі заходи:
– вивчення Кодексу етики науковця України, роз’яснення
відповідальності за плагіат та формування культури наукового цитування,
вивчення студентами навчальних дисциплін «Основи наукових досліджень»;
–
рецензування
наукових
публікацій
науково-педагогічних
працівників та дипломних робіт студентів;
–
врахування фактів виявлення плагіату при продовженні дії
контракту з науково-педагогічними працівниками.
Система
запобігання
та
виявлення
академічного
плагіату
розповсюджується на наукові та науково-методичні праці науково педагогічних, наукових та інших працівників університету, здобувачів вищої
освіти ступеня бакалавр.
ЗВО Східно-європейський слов`янський університет в цілому забезпечує
необхідний рівень організації внутрішньої системи забезпечення якості
освітнього процесу, що відповідає чинним законодавчим нормам вищої освіти.

Прийом на навчання до ЗВО Східно-європейський слов`янський
університет у 2020 році проводився відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році, наказів
Міністерства освіти і науки України, інших нормативних документів та
Правил прийому до ЗВО Східно-європейський слов`янський університет,
затверджених Вченою радою університету.
Під час прийому заяв та документів від вступників, проведення вступних
випробувань і зарахування на навчання було забезпечено режим відкритості і
прозорості, чітку роботу відбіркових комісій, юридичної служби та
консультаційного пункту з прийому електронних заяв, що сприяло виконанню
запитів вступників та відсутності скарг.

Наукова бібліотека заснована 1 вересня 2000 р.
Станом на грудень 2020 р. загальний фонд бібліотеки становить 41274
примірників книг, періодичних видань, аудіовізуальних документів, книги на
електронних носіях. Із них періодичних видань – 6886 примірників, з яких 280
назви газет та журналів (98 на іноземних мовах).
Основу фонду складають: навчальна та наукова література від наукової
бібліотеки Київського славістичного університету; бібліотеки редакцій
обласних газет; особисті бібліотеки видатних людей Закарпаття, викладачів та
студентів університету,зокрема Г.Аркадової, І.Панченко, Є.Ф.Гортвай,
О.М.Кінь, М.І.Алмашія, Т.М.Лебединської, Е.І.Оленич, Л.М.Несух, Л.Г.Глоба
та інші.
Поповнювався фонд і виданнями, які були отримані від різних
громадських організацій та провідних університетів Європи, з якими укладені
угоди про співпрвацю. Зокрема, це Пряшівський університет, Католицький
університет у Ружомберку, університет Яна Євангеліста Пуркінєв Усті над
Лабем, Інститут чеської літератури Академії наук Чеської Республіки,
Метропольний університет в Празі, Південночеський університет в м.Чеське
Будейовіце, Інститут суспільствознавства Академії наук Словацької
Республіки в м. Кошице, Угорський університет у м. Мішкольць, Інститут
психології Академії наук Чеської республіки, Центр вищої освіти в Празі,
Ужгородське товариство словаків імені Л.Штура, Товариство чеської
культури імені Т.Г.Масарика, Мукачівське міське товариство болгарської
культури імені Кирила і Мефодія та інші, завдяки яким до фонду бібліотеки
університету постійно надходять нові наукові видання книг та журналів
чеською, словацькою, англійською, болгарською, угорською та іншими
мовами.
На сьогодні бібліотека університету єдина в області, яка володіє
найбільшою кількістю наукової та художньої літератури чеською,
словацькою, угорською, польською, болгарською та іншими мовами.

Бібліотека укомплектована цінними, унікальними вітчизняними та
зарубіжними виданнями: «Енциклопедія сучасної України», «Загальна історія
мистецтв», «Міфи народів світу», «Історія всесвітньої літератури»,
«Енциклопедичний словник» Ф.А. Брокгауза та І.А. Ефрона, «Атлас мов
світу», «Ottava encyklopédia Slovensko», «Русинсько-славянський лексикон» та
інші.
Сьогодні Наукова бібліотека Університету виконує притаманні її статусу
функції: кумулятивну – формування, накопичення, систематизації та
організації зберігання документально – інформаційних ресурсів; сервісну –
організації пошуку та видачі документів, інформації за запитами різних
категорій користувачів; наукову – вивчення інформаційних потреб
користувачів, розробки алгоритмів пошуку необхідної інформації; виховну –
формування у користувачів інноваційного мислення, сприяння підготовці
кваліфікованих фахівців з високим рівнем інформаційної культури;
культурно-просвітницьку – популяризації книги та мотивування читання через
організацію традиційних і віртуальних виставок, тематичних оглядів,
комплексних заходів, залучення студентської молоді до скарбів світової
культури; координуючу – узгодження діяльності в сфері інформаційного
забезпечення наукового та навчального процесів з підрозділами Університету.
Основними складовими постійної
діяльності Наукової бібліотеки
Університету є формування: фондів (книжковий, періодичних видань,
авторефератів; каталогів (алфавітний, систематичний, авторефератів,
тематична картотека статей, каталог іноземних мов, електронний каталог);
бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування (бібліографічний
опис літератури та періодичних видань, допомога користувачам у роботі з
каталогами, участь в організації міжнародних, всеукраїнських і регіональних
науково-практичних конференцій, семінарів, проведення оглядів нових
надходжень; матеріально-технічна база (меблі, стелажі, комп’ютерна техніка,
бібліотечна техніка, інше обладнання); кадри (відповідно до структури
університету, затвердженої Вченою радою університету).
На базі наукової бібліотеки університету систематично відбуваються
презентації книжкових фондів й періодичних видань та нових надходжень. У
арсеналі роботи працівників бібліотеки наявна і випробувана роками активна
виставкова діяльність.
Постійно оновлюються книжкові виставки: «Наукові видання ЗВО
«Східно-європейський слов’янський університет», «Навчально-методична
література на допомогу викладачам та студентам», «Нові надходження до
бібліотеки» тощо.
Налагоджена тісна співпраця наукової бібліотеки з викладачами кафедр
по замовленню нових навчальних посібників і підручників.

Протягом навчального року проводилась робота по організації та
збереженню книжкових фондів: перевірявся фонд на правильність
розстановки, контролюється заборгованість користувачів бібліотеки.
Одним із питань популяризації бібліотечних фондів є організація масових
заходів, які проводяться бібліотекою в тісному зв’язку з викладачами та
студентами.
Так до ювілеїв видатних письменників бібліотекою разом з кафедрами
були організовані книжкові виставки, відкриті перегляди літератури,
бібліографічні огляди та бесіди, які були присвячені: І. Котляревському, О.
Довженку, О. Вишні, К. Чапику, Б.Немцовій, Т. Масарику, Т.Г. Шевченко, Л.
Костенко тощо.
У великому читальному залі бібліотеки були зроблені тематичні виставки
літератури : до Дня знань, до Всесвітнього Дня охорони психічного здоров’я,
до Дня визволення Ужгорода від фашистських загарбників, до Дня української
писемності та мови, до Дня пам’яті жертв Голодомору, до Всесвітнього Дня
боротьби зі СНІДом, до Міжнародного дня рідної мови, до річниці
Чорнобильської трагедії, до свята «Європейський день мов», до Всесвітнього
дня поезії, до дня Перемоги, до дня слов’янської писемності та культури, до
100-річчя утворення Чехословацької Республіки, до 1125-річчя першої
письмової згадки про м. Ужгород (893р.), до 100-річчя проголошення Акта
злуки УНР та ЗУНР та інші.
Традиційною стала участь бібліотеки у міжнародних науково-практичних
конференціях університету до Дня слов`янської писемності та культури, у
міжнародній виставці-ярмарці «Тур`євроцентр Закарпаття», у презентаціях
видань викладачів університету та письменників, на Шевченківських
читаннях, зустрічах з видатними письменниками та культурними діячами –
Сенді Мак Калохом, І. Ситаром, Д. Павличком, М. Мушинком, В, Галас,
Народною артисткою Р. Недашківською, Ю. Маслієвим тощо.
На сайті університету надається інформація про історію створення
бібліотеки, про співпрацю з провідними університетами Європи тощо.
Бібліотека університету співпрацює з передовими європейськими
книгозбірнями, такими як Бібліотека Академії наук Чеської республіки та
Національна педагогічна бібліотека в Празі, Словацька національна бібліотека
в Братиславі, Пряшівський університет, Південночеський університет в м.
Чеські-Будійовіце, бібліотека Російської академії наук (Санк-Петербург) та
багатьма іншими. Бібліотека надає студентам та науковим працівниками
доступ в режимі онлайн до передових світових баз фахової літератури.
Ефективно використовуючи бібліотечний фонд, активно запроваджуючи
нові технології бібліотека університету працює над розширенням послуг
користувачам, формуванням фондів та співпрацею з іншими бібліотеками,
організаціями, університетами України та Європи.

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів
вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також
брати участь в управлінні закладом вищої освіти. В ЗВО Східно-європейський
слов`янський університет діють такі органи студентського самоврядування як
студентська рада та наукове товариство студентів. Вони створюють умови для
самореалізації особистості студентів університету і формування в них
організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат
своєї праці тощо. Діяльність студентського самоврядування спрямована на
виховання духовності та культури студентів університету, зростання у
студентської молоді соціальної активності.
Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації
навчального процесу; сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності
студентів; організація співробітництва зі студентами інших закладів вищої
освіти і молодіжними організаціями; залучення студентів до реалізації
державної молодіжної політики.
Діяльність студентського самоврядування націлена на максимальне
розкриття потенціалу кожного студента. Керівництво університету дає
можливість кожній молодій людині, яка вступила ЗВО Східно-європейський
слов`янський університет, реалізувати свої здібності, розкрити таланти. Разом
з тим, створюючи та втілюючи проєкти студентського самоврядування,
молодь має можливість отримати необхідні в майбутньому навички
самоорганізації, командної роботи, оволодіти діловим етикетом та
комунікативними механізмами співпраці з державними та комерційними
організаціями, благодійними фондами, соціально культурними закладами.
Крім освітнього процесу, традиційними стали такі загальновідомі
університетські заходи, як фестиваль слов’янських культур, у рамках якого
проводиться конкурс «Міс Слов’яночка», щорічне вшанування та покладання
квітів до пам’ятників відомих слов’янських діячів у Міжнародний день
слов’янської культури та писемності (24 травня), традиційні Андріївські
вечорниці, свято Івана Купала, Коляди, щорічні студентські спартакіади, Дні
здоров’я, благодійна допомога дитячим будинкам краю тощо. Нашою великою
гордістю є увіковічення пам’яті та відкриття за кошти університету погруддя
одному з основоположників славістики як галузі науки, нашому видатному
земляку Юрію Івановичу Гуці-Венеліну в с. Тибава Закарпатської області.
У стінах нашого університету навчалися дві переможниці конкурсу Міс
України – Терезія Лазаренко та Ліка Роман, чемпіонка світу зі спортивного
жонглювання гирями Ілдика Булеза, чемпіон України з дзюдо та самбо,
володар кубка Європи з дзюдо Владислав Діброва, члени університетської
футбольної команди «Славіст» – чемпіони Ужгорода серед дорослих команд у
2012 р., а також багато інших талановитих і нині успішних випускників, які є

нашим великим надбанням і гордістю. Ці традиції успішно продовжують і
нинішня молодь, яка навчається в університеті.
Не дивлячись на труднощі становлення, постійні та численні перевірки,
університет у нелегких сьогоднішніх умовах продовжує жити та розвиватися.
В нинішніх умовах особливо гостро усвідомлюємо і переконуємося у
правильності обраного шляху, методів навчання і виховання студентської
молоді, надзвичайної важливості духовного розвитку молодого покоління на
основі правди, знань, традицій і цінностей, підтверджених віками.

