
❑ В університеті навчається понад 16 тис. осіб за різ-
ними формами навчання освітньо-кваліфікаційних рів-
нів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», 
«магістр» із 60 спеціальностей 40 напрямів 23 га-
лузей знань. Здобувають освіту майже 1250 інозем-
них студентів із близько 60 країн світу.

❑ У загальнонаціональному рейтингу Міністерства 
освіти і науки України університет займає третю по-
зицію у групі «Класичні університети».

❑ За результатами студентських інтернет-змагань із 
програмування у рейтинговій версії Міжнародної асоці-
ації професійних програмістів TopCoder Сумський дер-
жавний університет упевнено утримується в першій со-
тні університетів світу.

❑ За кількістю призових місць у Всеукраїнських кон-
курсах студентських наукових робіт СумДУ з 2006 р. 
має найвищий показник, а за кількістю  призових місць 
у Всеукраїнських олімпіадах із навчальних дисциплін, 
напрямів підготовки, спеціальностей знаходиться у лі-
дерах серед ВНЗ України.

❑ Університет є підписантом Великої Болонської 
Хартії Університетів,  членом Міжнародної асоціації 
університетів, Європейської асоціації університетів, 
Євразійської асоціації університетів, Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, інших поважних міжнародних 
організацій.

Кожен вищий навчальний 
заклад має своє обличчя. Сум-
ський державний університет 
є високорейтинговим універ-
ситетом, знаним у національ-
ному та світовому науково-
освітянському просторах. За 
філософією своєї діяльності 
він відображає тріаду «на-
ука–освіта–культура», а за 
структурою – потужний на-
уково-навчально-виробничий 
комплекс. Пріоритетом Сум-
ДУ є наукова діяльність, по-
єднана з активною позицією 
в міжнародному просторі, що 
базується на сучасних інфор-
мативно-комунікаційних тех-
нологіях.

Своєю щоденною діяльніс-
тю СумДУ задовольняє ши-
рокий спектр потреб студент-
ської молоді та суспільства, що 
є однією зі знакових його рис.

В університеті панує ат-
мосфера культу науки та 
знань, культури та вихован-
ня, в органічному їх поєднан-
ні це й формує своє індивіду-
альне, неповторне обличчя 
нашого навчального закладу, 
творить його майбутнє.

Усе це є тим підґрунтям, 
тим фундаментом, на базі 
якого закладаються підвали-
ни зростання якості наукових 
досліджень та підготовки ви-
сокоякісних фахівців, а та-
кож виховання громадянина 
України.

Обличчя нашого універ-
ситету має різні риси, але 
завжди об’єднує їх цілеспря-
мованість, віра в невичерпні 
сили студентства, всієї уні-
верситетської родини.

У цьому іміджевому спец-
випуску університетської га-
зети «Резонанс» представлені 
як найбільш значущі ознаки 
високорейтингового універ-
ситету, так і можливості, які 
створює він, щоб могли роз-
крити власний творчий по-
тенціал як студенти, так і 
співробітники для виконання 
своєї місії в сучасному сус-
пільстві.

А. В. Васильєв
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❑ Університетом забезпечується своєчасна 
і в повному обсязі виплата заробітної плати 
всім категоріям співробітників.

❑ Упроваджена розгалужена система сти-
мулювання працівників, зокрема шляхом ма-
теріального заохочення за такими видами, як 
щомісячне преміювання (за якісне виконання 
посадових обов’язків, робіт певних напрямів 
діяльності та робіт, пов’язаних з підвищеною 

складністю, за особливі досягнення в науко-
вій роботі та роботі з підготовки науково-пе-
дагогічних кадрів тощо) та преміювання одно-
разове (за підсумками роботи за рік, півріччя, 
квартал, у зв’язку з ювілейними датами, за 
зразкове виконання планових, оперативних 
завдань, ініціативний, творчий підхід до робо-
ти тощо). Щорічно виплачується премій  на 
загальну суму понад 10 млн грн, надається 
матеріальної допомоги понад 3 млн грн. Усім  
співробітникам університету не менше  4 ра-
зів на рік виплачуються премії до професій-
них, Новорічних, Травневих свят.

❑ Створена унікальна для ВНЗ України сис-
тема субрахунків структурних підрозділів, які 
формуються за рахунок частини власних над-
ходжень університету. Структурні підрозділи 
вільно спрямовують ці  кошти  як на стимулю-
вання працівників, так і матеріально-технічне 
забезпечення своєї діяльності.

❑ Найбільш значущі досягнення працівни-
ків університету відзначаються присвоєнням 
звань: «Почесний доктор СумДУ», «Заслуже-

ний професор СумДУ», «Заслужений науко-
во-педагогічний працівник СумДУ», «Заслу-
жений працівник СумДУ» – із забезпеченням 
відповідного матеріального заохочення у ви-
гляді щомісячного преміювання (до 20 % по-
садового окладу). 

❑ Співробітники університету, які навча-
ються за заочною формою, та їхні діти, які на-
вчаються за денною формою навчання, мають 
право на оплату (у разі навчання за рахунок 
фізичних осіб) у істотно зменшеному обсязі. 

❑ Забезпечена регулярна і своєчасна ви-
плата стипендії. Щомісячно виділяються ко-
шти на матеріальну допомогу й заохочення 
студентів та аспірантів. Фінансується оздо-
ровча кампанія студентів. 

❑ Здійснюється соціальний супровід сту-
дентів пільгових категорій, що передбачає 
системну роботу з сиротами, інвалідами та ін-
шими соціально не захищеними категоріями 
студентської молоді в частині надання соці-
альної допомоги та інших соціальних послуг. 
Працює студентська соціальна служба. 

СОЦІАЛЬНЕ ОБЛИЧЧЯ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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❑ В університеті працюють члени-
кореспонденти НАН України, близько 85 док-
торів наук, професорів, 500 кандидатів наук, 
доцентів, діють докторантура, аспірантура за 
40 спеціальностями, спецради із захисту дис-
ертацій за 9 спеціальностями.

❑ Розвинена високотехнологічна 
бібліотечно інформаційна система, яка містить 
близько 2,5 млн примірників на паперових но-
сіях, електронну бібліотеку, що має доступ 
до найвідоміших електронних інформаційних 
баз світового інформаційного простору. Біблі-
отека університету є дипломантом Всеукраїн-
ського конкурсу «Бібліотека року».

❑ За показниками обсягу госпдоговорів та 
грантів, ефективності використання бюджет-
них коштів СумДУ – лідер серед класичних 
університетів і знаходиться у десятці кращих 
серед ВНЗ України.

❑ На базі університету діють філія кафедри 
ЮНЕСКО з інформаційних технологій, ре-

сурсний та навчальний центри MICROCOFT, 
CISCO, PortaOne, DELCAM, NETCRACKER, 
1C, SIEMENS, Sun Microsystems та інші.
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❑ В університеті не існує «благодійних фондів».

❑ Надаються послуги щодо безкоштовного 
оздоровлення студентів і працівників у спор-
тивно-оздоровчому закладі «Універ», на лиж-
ній та водно-веслувальній базах СумДУ, в по-
дібних структурах інших ВНЗ тощо. 

❑ Існує семестрова організація спортивно-
оздоровчих та культурно-масових програм за 
рахунок коштів СумДУ для студентів інших 
вишів у спортивно-оздоровчому закладі «Уні-
вер», які проходять навчання за підготовкою 
офіцерів запасу.

❑ Майже 100 відсотків студентів забез-
печені місцями в гуртожитках. Проводяться 
комплексні роботи з планових ремонтів гур-
тожитків, заміни балконних блоків на більш 
сучасні, виготовлення меблів для потреб студ-
містечка.

❑ Якісне харчування в комплексі громад-
ського харчування СумДУ здійснюється за 
помірними цінами (близько 30% вартості до-
тується з коштів університету). 

❑ Безкоштовне лікування студентів та пра-
цівників освіти м. Сум та Сумської області в 
санаторії-профілакторії терапевтичного про-
філю СумДУ.

❑ Безкоштовне відвідування басейну студен-
тами денної форми навчання та співробітника-
ми університету упродовж навчального року.

❑ Студентська юридична клініка надає без-
коштовні юридичні послуги соціально не за-
хищеним категоріям населення м. Сум.

❑ Плідно пра-
цює єдиний в 
Україні центр 
під тримки сім’ї 
«Студентсь  кий 
лелека», який до-
помагає створю-
вати рівні можли-
вості для здобуття 
професії молоди-
ми матерями-сту-
дентками.  Як сту-
денти, так і співробітники мають можливість 
залишити дітей на певний термін у спеціально 
обладнаній кімнаті під опікою кваліфікованих 
працівників.

❑ Діє психологічна служба університету, 
яка надає засобами практичної психології від-
повідну допомогу тим, хто її потребує. 

❑ За рахунок коштів СумДУ утримується 
близько 60 студентських спортивних секцій із 
32 видів спорту.

❑ Спортсмени і тренери збірних команд 
університету забезпечуються харчуванням 
під час проведення навчально-тренувальних 
зборів. 

❑ Здійснюється матеріальна підтримка ко-
манд спортивного резерву технікумів та коле-
джів СумДУ. Безкоштовно організовуються 
та проводяться на спортивній базі  універси-
тету спортивні змагання школярів.  

❑ У творчих колективах культурно-мис-
тецького центру СумДУ задіяно близько тися-
чі осіб. Функціонує 20 гуртків художньої са-
модіяльності, школа-студія КВН, учасниками 
яких є не лише студенти, а також майже 200 
школярів міста. 

❑ Оздоровлення працівників університе-
ту і членів їхніх сімей проводиться за кошти 
профспілки та відрахувань університетських 
коштів на оздоровчу, культурно-масову та 
спортивну роботу. Усім університетівцям 
компенсується частина їхніх витрат на при-
дбання путівок.

❑ Університет відзначено нагородою проф-
спілок України «За соціальне партнерство», 
колективний договір СумДУ визнано одним із 
кращих серед ВНЗ України.

www.sumdu.edu.ua
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❑ В університеті понад 2 тисячі студентів 
займаються 32 видами спорту у 55 спортив-
них секціях: 7 заслужених майстрів спорту 
України та 13 майстрів спорту міжнародного 
класу України, 29 майстрів спорту України, 
75 кандидатів у майстри спорту України.

❑ У складі студентів-спортсменів і магі-
странтів університету – 4 учасники та при-
зер Олімпійських ігор у Лондоні; 29 призерів 
і переможців чемпіонатів та Кубків світу, Єв-
ропи; 3 переможці Всесвітньої Універсіади 
2013 року у Казані, 105 переможців та при-
зерів Всеукраїнських чемпіонатів з таких ви-
дів спорту, як біатлон, легка атлетика, бокс, 
боротьба вільна, футзал, веслування, карате, 
боротьба дзюдо, стрільба з лука, лижні пе-
регони, спортивне орієнтування, волейбол, 
тхеквондо, панкратіон та інші.

❑ В Олімпійській збірній із зимових видів 
спорту – біатлоністи Віта та Валя Семеренко, 
Юлія Джима, Ольга Абрамова, Марія Панфі-
лова, Сергій Седнєв та Дмитро Русінов; брон-
зовий призер Лондонської Олімпіади Тарас 
Шелестюк та бронзовий призер чемпіонату 
Європи 2013 року з боксу Богдан Шелестюк; 
футзальна команда «СумДУ» – шестиразовий 
чемпіон України, віце-чемпіон чемпіонату Єв-
ропи серед студентів; волейбольна команда – 
бронзовий призер Всеукраїнської Універсіади 
2013 року; три золотих медалісти Всесвітньої 
Універсіади 2013 року – Вікторія П’ятаченко, 
Віталій Корж, Сергій Смелик; переможці та 
призери XI літньої Універсіади України з лег-
кої атлетики: Віталій Бугрим, Денис Теслен-
ко, Володимир Супрун, Анна Плотіцина, Оль-
га Єкименко та Вадим Савін.

❑ Для розвитку фізичної культури і спор-
ту університет має сучасну матеріально-
технічну базу: плавальний басейн, стадіон, 
спеціалізовані зали спортивної хореографії, 
єдиноборств, настільного тенісу, ігрові та 
тренажерні зали, стрілецький тир, спортив-
но-ігрові майданчики зі штучним покриттям, 
веслувальну та лижну бази, клуб інтелекту-
альних спортивних ігор та інші. В університе-
ті функціонує спортивно-оздоровчий заклад 
«Універ», а у 2013 році для фізичної реабіліта-
ції спортсменів уведено в експлуатацію сана-
торій-профілакторій як клінічну базу Медич-
ного інституту СумДУ.

❑ Університет співпрацює з 54 дитячо-
юнацькими спортивними школами, а шко-
лу спортивного резерву СумДУ відвідують 
близько 400 юних спортсменів.

❑ У 2012 році Сумський державний універ-
ситет у III Спортивних іграх увійшов до пер-
шої десятки (сьоме місце) серед усіх вищих 
навчальних закладів України.

www.sumdu.edu.ua
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