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у звітному періоді з 1 липня 2010 р.

АНОТОВАНИЙ
УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ЗВІТ

Звіт ректора Сумсько�
го державного університе�
ту А. В.Васильєва щодо ви�
конання умов контракту з
Міністерством освіти і на�
уки України від 30 черв�
ня 2010 року № ІІ�87
здійснюється відповідно до
вимог чинного законодав�
ства і передбачає аналіз
усіх сторін діяльності уні�
верситету, має узагальню�
ючий характер, укладений
як за статистичними показ�
никами діяльності універ�
ситету порівняно з попе�
реднім п’ятирічним періо�

дом, так і за матеріалами відповідних щорічних звітних
доповідей ректора і підсумовує результати діяльності уні�
верситету з вирішення завдань, визначених Конференцією
трудового колективу як вищим органом самоврядування
університету в такому базовому документі, як «Концепту�
альні засади діяльності Сумського державного університе�
ту, стратегія розвитку на 2010�2020 роки, заходи реалізації
та прогнозні показники».

У звітному періоді університетом реалізовувалася кон�
цепція випереджального розвитку, спрямована на розбу�
дову СумДУ як сучасного науково�навчально�виробни�
чого комплексу європейського типу з розвиненими озна�
ками соціокультурної інституції. Конкурентоспроможність
випускників та успішність університету в цілому у звітному
періоді була реалізована через пріоритетність наукової
та міжнародної діяльності, поширення напрямів освітньої
діяльності й упровадження інноваційних технологій на�

Потенціал Сумського державного університету дозволяє
вишу впевнено почуватися у світовому науково/освітньому про/
сторі. Я вражений науково/навчально/виробничим потенціа/
лом СумДУ, широким спектром наукових досліджень і матері/
ально/технічною базою.

Ален Ремі,
Надзвичайний і Повноважний посол Франціїї в Україні
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1. УДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
РОБОТИ ЧЕРЕЗ УПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ

ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 Функції управління в Сумському державному уні�
верситеті у звітному періоді здійснювалися шляхом роз�
витку засад єдиноначальності та колегіальності, істотного
поширення мотиваційної складової менеджменту на рівень
співробітників і студентів, мотивації конкуренто�
спроможності – на рівень кафедр, факультетів, інститутів,
університету загалом.

 Функції стратегічного управління сталим розвитком
університету здійснювалися на системному рівні із поши�
ренням проектних, програмно�цільових технологій через
розроблення у звітному періоді концептуальних документів,
коротко�, середньо� та довгострокових програм із певних
видів діяльності, зокрема таких як:

– «Концептуальні засади діяльності Сумського держав�
ного  університету, стратегія розвитку на 2010�2020 роки,
заходи реалізації та прогнозні показники»;

– «Кодекс корпоративної культури СумДУ»;
– «Положення про підвищення кваліфікації науково�

педагогічних працівників СумДУ»;
– «Перспективний план роботи з кадрового забезпечен�

ня діяльності СумДУ»;
– «Базові принципи розвитку ІТ�складової діяльності

СумДУ»;
– «Концепція розбудови єдиного освітнього середови�

ща e�learning в СумДУ»;
– Цільова комплексна програма «Організація наукової

роботи студентів в органічному поєднанні з навчальним
процесом»;

– Цільова комплексна програма «Мовна політика та її
реалізація, зокрема через підвищення рівня володіння сту�
дентами та співробітниками іноземними мовами»;

– Комплексна цільова програма «Енергоефективний
СумДУ» та ін.

 Розроблені та впроваджуються основні складові внут�
рішньо�університетської системи забезпечення якості, ство�
рено бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти.

 Продовжено створення, із відповідною реалізацією,
нормативної бази управління якістю діяльності універси�
тету, яка містить близько 400 положень та інших норма�
тивних документів, з яких майже 75 % розроблено, зміне�
но або доповнено у звітному періоді, що забезпечило по�
глиблення системного менеджменту за всіма напрямами
діяльності, децентралізацію певних організаційних тех�
нологій, спрощення документообігу, підвищення опера�
тивності управління, передусім через розподіл повнова�
жень по вертикалі, подальший розвиток госпрозрахунко�
вих взаємовідносин через механізм субрахунків, поши�
рення системи  матеріального стимулювання. За звітний
період з цією метою, додатково до відповідних поло�
жень про структурні підрозділи, в яких надаються платні
послуги, розроблено щонайменше 25 документів норма�
тивної бази університету.

 Розширена та реалізується дієва система морально�
го та матеріального стимулювання якості, результатив�
ності діяльності, зокрема диференціацією оплати праці,
шляхом стимулювання творчої, ініціативної, ефективної
діяльності співробітників усіх категорій, що  створюють
конкурентні переваги університету, передусім за особ�
ливі досягнення у науковій, науково�методичній, на�
вчальній та позанавчальній, міжнародній діяльності, у
підготовці науково�педагогічних кадрів, що передбачає
зокрема:

– присвоєння почесних звань СумДУ з визначенням щомісяч�
ного преміювання та нагородження Почесною грамотою із відпові�
дним матеріальним заохоченням;

– щорічну винагороду педагогічним працівникам за сумлінну
працю, зразкове виконання службових обов’язків;

– преміювання за підсумками діяльності з окремих напрямів та
щомісячне преміювання за виконання на постійній основі додатко�
вих до основної посади доручень;

– виділення додаткового «преміального» штату структурним
підрозділам та преміювання відповідних посадових осіб за високі
показники у внутрішньоуніверситетському рейтинговому вимірю�
ванні результатів діяльності;

– використання коштів субрахунків структурних підрозділів за
пропозиціями їхніх керівників на додатковий фонд оплати праці;

– визначення за підсумками календарного року щомісячного
преміювання докторів і кандидатів наук за досягнення в науковій
роботі, підготовку науково�педагогічних кадрів з урахуванням рівня
керівництва науковою роботою студентів;

вчання, зміцнення матеріальної бази, розвиток позанав�
чальної сфери студентського життя, що разом із вдоско�
наленням фінансово�господарських механізмів забезпечило
конкурентоспроможність університету в освітянському се�
редовищі, фінансову стабільність, вирішення питань со�
ціально орієнтованого змісту.

У звітному періоді університет успішно пройшов ак�
редитацію в цілому.

Сумський державний університет успішно та динаміч�
но розвивається, займає поважне місце серед провідних
вищих навчальних закладів України, а саме: у 2014 році
СумДУ увійшов на четвертій позиції серед ВНЗ України
до ТОП�700 (651�700) одного із найпрестижніших світо�
вих рейтингів – QS та в категорії 61�70 рейтингу QS для
університетів країн Східної Європи та Центральної Азії,
займає третю позицію серед українських ВНЗ у загаль�
ноєвропейському рейтингу U�Multirank, 6�те місце за
Всесвітнім рейтингом Webometrics, 3�тє місце у націо�

нальному рейтингу за категорією «Класичні університети»,
має високі показники у таких рейтингових вимірюваннях,
як QS Stars, БД Scopus, 4ІСU, UI Green Metrics, Expert RA
та ін., що є визнанням зростаючої авторитетності СумДУ,
його входження до міжнародного науково�освітнього про�
стору.

Вищезазначене є результатом
колективних зусиль співробітників
усіх посадових рівнів, студентсь�
кого активу, наслідком здорового
психологічного клімату, стійких де�
мократичних традицій, високого
рівня університету в цілому. Про�
грама претендента на посаду рек�
тора СумДУ, оприлюднена проф.
Васильєвим А. В. на Конференції

трудового колективу 20 травня 2010 року, з більшості
позицій виконана.
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– урахування ефективності підготовки науково�педагогічних
кадрів та показників науково�педагогічного потенціалу під час виз�
начення нормативів розрахунку штату ПВС кафедр;

– преміювання наукових керівників (консультантів), які забез�
печують захист дисертаційних робіт у встановлені терміни;

– урахування ефективності діяльності спеціалізованих вчених
рад із захисту дисертацій;

– фінансову підтримку докторантам, аспірантам та здобувачам,
у тому числі в організаційно�технічному забезпеченні підготовки до
захисту дисертацій;

– заохочення підготовки науково�педагогічних кадрів на кон�
трактній основі, зокрема з числа іноземних громадян;

– заохочення кафедр щодо залучення до викладацької роботи
іноземних фахівців;

– преміювання за оприлюднення результатів наукових дослід�
жень у виданнях, що обліковуються найбільш відомими міжнарод�
ними базами даних;

– підвищення мотивації розвитку госпдоговірних наукових дос�
ліджень за рахунок істотного зниження нормативів  накладних вит�
рат, зокрема з урахуванням кількості студентів, залучених до НДР;

– урахування результатів участі студентів у конкурсах науко�
вих робіт та олімпіадах у нормативах розрахунку штату ПВС ка�
федри;

– заохочення студентів та їхніх керівників за зайняті призові
місця у конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах з на�
вчальних дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей;

– преміювання за відповідними нормативами за видання підруч�
ників, навчальних посібників, монографій;

– стимулювання викладачів до розроблення навчально�методич�
них матеріалів дистанційної форми навчання;

– заохочення на конкурсній основі розроблення веб�проектів,
зокрема спільнозначущих, проектів за програмою «Мобільний ПК»
тощо;

– заохочення кафедр і викладачів до проведення навчального
процесу англійською мовою;

– механізми заохочення організації  грантової діяльності;
– стимулювання роботи з надання додаткових платних послуг,

зокрема у системі підвищення кваліфікації;
– призначення стипендій вченої ради, іменних, а також систем�

не преміювання за активну участь у громадській діяльності, перемо�
ги у спортивних змаганнях;

– стимулювання економії паливно�енергетичних ресурсів;
– стимулювання заходів щодо утилізації вторинних ресурсів

тощо.

 З метою порівняльного самоаналізу, посилення відпо�
відного мотиваційного впливу на рівень діяльності струк�
турних підрозділів щодо досягнення високих показників,
надання преференцій лідерам, розроблена (15.07.2010 р.)
та впроваджена «Методика визначення рейтингу інститутів,
факультетів та кафедр СумДУ», яка постійно вдоскона�
люється; підсумки рейтингу підбиваються щорічно.

 Продовжено розвиток системи інформаційного ме�
неджменту, впроваджені сервіси «Шаблони документів»,
«Посадові інструкції», поширені технології електронного
документообігу.

 З метою підвищення рівня об’єктивності оцінки діяль�
ності університету порівняно з провідними університета�
ми України і світу, врахування та впровадження в поточну
діяльність кращого вітчизняного та світового досвіду були
задіяні механізми зовнішнього аудиту, зокрема  із залу�
ченням міжнародних експертів, забезпечена успішна участь
СумДУ в рейтингах світового, європейського та загально�
національного значення. Університет уперше включено до
таких авторитетних міжнародних баз даних, як БД Thomson
Reuters та БД Scimago IR.

Свідченням того, що університет вийшов на високі по�
зиції у загальноукраїнському науково�освітньому просторі є
проведення на базі СумДУ у грудні 2011 р., за ініціативою
МОН України, наради зі статусом конференції за участю рек�
торів та проректорів провідних вишів України та високі по�
зиції у міжнародних та вітчизняних рейтингах.

2. ПОШИРЕННЯ НАПРЯМІВ  ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 Отримані ліцензії (рис. 1):

 за 13 спеціальностями (2005�2009 рр. – 4 спеціальності)
освітнього ступеня «бакалавр» (за відповідною спрямован�
істю), «магістр» або освітнього рівня «спеціаліст» (30 % від
загальної кількості базових спеціальностей):

– «Біржова діяльність» (магістр);
– «Державна служба» (магістр);
– «Здоров’я людини» (фізична реабілітація, фітнес і

рекреація);
– «Інтелектуальна власність» (магістр);
– «Інформаційно�телекомунікаційні технології»

(магістр); «Медіакомунікації» (магістр);
– «Медико�профілактична справа»;
– «Міжнародна економіка»;
– «Реклама і зв’язки з громадськістю»;
– «Спорт»;
– «Стоматологія»;
– «Телекомунікації»;
– «Управління фінансово�економічною безпекою»

(магістр).

Рис. 1. Кількість нових напрямів, спеціальностей,
за якими підготовка вперше розпочата у звітному періоді

У цілому кількість базових спеціальностей збільшила�
ся із 34 до 44 (+32 %).

Проводиться робота з відкриття таких спеціальностей,
як: «Соціальна робота», «Інтелектуальна власність» (по�
вторне ліцензування), «Міжнародне право».

 За трьома спеціальностями освітнього рівня «молод�
ший спеціаліст»:

– «Землевпорядкування»;
– «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів»;
– «Професійна освіта. Комп’ютерні технології».

 Підвищено освітньо�кваліфікаційний рівень до ос�
вітнього ступеня «магістр» за 7 спеціальностями (2005�
2009 рр. – три спеціальності):
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– «Журналістика»;
– «Енергоменеджмент»;
– «Електротехнічні системи електроспоживання»;
– «Комп’ютерні системи управління та автоматики»;
– «Правознавство»;
– «Прикладна математика»;
– «Управління проектами».
100 % спеціальностей післябакалаврського рівня підго�

товки мають ліцензію за освітнім ступенем «магістр».

 Відкрита підготовка за заочною формою навчання за
трьома спеціальностями:

– «Державна служба»;
– «Медіакомунікації»;
– «Правознавство» (бакалавр).

У цілому кількість спеціальностей заочної форми за
освітнім ступенем (рівнем) «магістр» («спеціаліст»)
збільшена до 20; дистанційна форма реалізується за 12 на�
прямами (+5 до 2009 р.), 11 фаховими спрямуваннями (+4),
6 спеціальностями.

 Уперше відкрито клінічну ординатуру за 11 спеці�
альностями, а саме: «Гастроентерологія», «Дитяча хірур�
гія», «Дитячі інфекційні хвороби», «Ендокринологія»,
«Кардіологія», «Неонатологія», «Отоларингологія»,
«Проктологія», «Пульмонологія», «Судово�медична екс�
пертиза», «Урологія».

 Додатково до існуючих відкрито 10 спеціальностей
та програм перепідготовки, підвищення кваліфікації, а саме:
«Інформатика» (друга вища освіта), «Електронні засоби
та дистанційні технології навчання», «Інноваційна педагог�
ічна діяльність», «Надання першої невідкладної медичної
допомоги немедичними працівниками», «Акушерство та
гінекологія» (ПАЦ), «Загальна практика та сімейна меди�
цина» (курси стажування, спеціалізації та курси стажуван�
ня за спеціальностями), та курси стажування за спеціаль�
ностями «Інфекційні хвороби», «Педіатрія», «Терапія»,
«Хірургія».

 Відкрито спеціальність за професійним рівнем «Охо�
ронник».

 Започатковано навчання за дуальними планами, а
саме навчання студентів денної форми за другою спеці�
альністю за  заочною формою за узгодженими навчаль�
ними планами.

3. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ОСІБ,
 ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ

 Незважаючи на від’ємні демографічні тенденції (рис. 2 –
відповідне зменшення кількості випускників ЗОШ Сумсь�
кої області до 2009 р. становить – 29,3 %) показники прийо�
му студентів у порівняльному зіставленні до 2009 р. мають
як більш повільне зменшення, так і позитивні ознаки, що
характеризується такими:

 прийом на 1�й курс денної форми за освітнім ступе�
нем «бакалавр» та освітнім рівнем «спеціаліст медичного
спрямування» (рис. 2): +7 %;

 прийом на денну форму за освітнім ступенем «бака�
лавр» за скороченим терміном навчання (рис. 3): +74 %;

 пріоритетність збільшення контингенту магістратури
досягалась, зокрема, відповідною динамікою зарахування

Рис. 2. Прийом вітчизняних громадян на перший курс денної
форми навчання за освітнім ступенем «бакалавр»

(«спеціаліст медичного спрямування»), тис. осіб

Рис. 3. Прийом за скороченим терміном навчання на денну
форму за освітнім ступенем «бакалавр», осіб

Рис. 4. Показники прийому до СумДУ випускників освітнього
ступеня «бакалавр» інших ВНЗ (денна та заочна форма), осіб

на навчання за освітнім ступенем «магістр», ОКР «спец�
іаліст» випускників бакалавратур інших ВНЗ (рис. 4) –
збільшення з 14 до 275 осіб;
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 забезпечено збільшення обсягів держзамовлення по�
рівняно з 2009 р. під час прийому на перший курс:

– денної форми  за ОКР «молодший спеціаліст» із 491
до 639 (+30 %);

– денної форми за освітнім ступенем «бакалавр», освітнім
рівнем «спеціаліст медичного спрямування»: +6,1 %;

– заочної форми за освітнім ступенем «бакалавр»: +49 %;
– денної та заочної форм за спеціальностями «спецкате�

горій» – у 4,8 раза.

 уперше отримано держзамовлення за спеціальністю
«Державна служба» та за скороченим терміном навчання
для випускників коледжів (технікумів).

 Контингент іноземних студентів (рис. 5) збільшився
до 1409 осіб (більше ніж у 1,6 раза до 2009 р.), зокрема за
дистанційною формою до 166 осіб (майже у 3,7 рази).

Рис. 5. Контингент іноземних студентів, осіб

Рис. 6. Контингент денної форми навчання, ОС «бакалавр»,
«магістр», ОКР «спеціаліст», осіб

Рис. 7. Контингент дистанційної форми навчання, осіб

Рис. 8. Ліцензований обсяг підготовки магістрів, осіб

Рис. 9. Обсяги підготовки за програмою офіцерів запасу
та військово/медичної підготовки, осіб

 При незначному зменшенні контингенту студентів ко�
леджів, технікумів, ліцею, що є структурними підрозділами
університету, контингент студентів денної форми навчання
за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» та за ОКР
«спеціаліст» зріс порівняно з 2009 р. (рис. 6) і є найбільшим
за всі роки існування навчального закладу.

 При зменшенні загального контингенту заочної фор�
ми навчання забезпечено істотне збільшення (+60 %) кон�
тингенту дистанційної форми, що становить 1366 осіб
(рис. 7).

 Уперше отримано держзамовлення для прийому до
інтернатури в обсязі 120 місць.

 У 2,3 раза зріс ліцензійний обсяг підготовки магістрів
(рис. 8), зокрема за денною формою – майже у 2,5 раза.

 Набула істотного розвитку підготовка за програмами
підготовки  офіцерів запасу, а саме: прийом на цю форму
навчання (рис. 9) зріс із 300 до 495 осіб (майже в 1,7 раза),
загальний контингент збільшився майже до 1000 осіб, із 12
до 16 збільшилася кількість навчальних закладів Сумсь�
кої, Черкаської, Чернігівської та Херсонської областей.
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 На базі університету відкрито, додатково до існую�
чих, навчальний центр відомої  ІТ�компанії PortaОne (Ка�
нада); загальна кількість навчально�наукових центрів, що
діють в університеті за участю іноземних партнерів
збільшилася з 14 до 18.

 Створено:
– санаторій�профілакторій, зокрема клінічну базу Ме�

дичного інституту;
– спортивно�оздоровчий центр СОЦ «Універ»;
– дитячо�оздоровчий заклад на базі СОЦ «Універ»;
– клуб інтелектуальних ігор у структурі спортклубу.

 Студентський  клуб реорганізовано в культурно�мис�
тецький центр.

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ

НАУКОВО/ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Кадрова політика здійснювалася у відповідно до «Пер�
спективного плану кадрового забезпечення СумДУ», який
було доповнено та оновлено. Вплив на якість кадрового
забезпечення здійснювався, зокрема, і шляхом постійного
вдосконалення системи мотивацій, нормативних критеріїв,
вимог.

Рис. 10. Кількість сторонніх слухачів системи підвищення
кваліфікації, надання додаткових освітніх послуг, осіб

 Кількість сторонніх слухачів системи підвищення ква�
ліфікації, надання додаткових освітніх послуг збільшила�
ся в 1,8 раза – до 1667 осіб (рис. 10).

4. СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

 Створено юридичний факультет.

 Гуманітарний факультет реорганізовано у факультет
іноземної філології та соціальних комунікацій.

 Шляхом реорганізації факультету підвищення квалі�
фікації та центру післядипломної освіти створено факуль�
тет підвищення кваліфікації та післядипломної освіти із
центром професійної освіти в його структурі.

 Створено кафедри:
– адміністративного, господарського права та фінансо�

во�економічної безпеки;
– гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології

та імунології;
– комп’ютерних наук (шляхом об’єднання  кафедри

інформатики та комп’ютеризованих систем управління);
– суспільно�гуманітарних дисциплін Конотопського

інституту;
– філософії, політології та інноваційних соціальних тех�

нологій (шляхом об’єднання кафедри філософії з кафед�
рою політології, соціології та психології).

 До структури університету наказом МОН введено
Шосткинський професійний ліцей.

 Кількість територіальних центрів дистанційних ко�
мунікацій у регіонах України  та за її межами збільшено з
15 до 35 (рис. 11).

Рис. 11. Позабазові структурні підрозділи та територіальні
центри дистанційних комунікацій

Рис. 12. Чисельність співробітників,
що мають наукові ступені, осіб

 За звітний період досягнуто істотного зростання кад�
рового потенціалу університету (рис. 12), що характери�
зується наступним.

 Реалізуючи мету щодо забезпечення спектра науко�
вих спеціальностей за їх спрямованістю відповідно до кож�
ної навчальної спеціальності та профілю кожної кафедри
кількість спеціальностей збільшено (рис. 13):

– в аспірантурі з 20 до 45 (зростання у 2,1 раза),
– у докторантурі з 7 до 16 (зростання у 2,3 раза).

 Забезпечено істотне збільшення (більше ніж у 1,4 раза)
обсягів прийому до аспірантури та контингенту аспіранту�
ри в 1,5 рази (рис. 14); удвічі (з 11 у 2009 р. до 22 у 2014 р.)
зросла кількість докторантів.

 2004 р. 2009 р. 2014 р. 
o Загальна кількість осіб з науковими ступенями та 
званнями, зокрема: 301 475 616 (+30 %) 

- член-кореспондентів АН України  - - 2 
- докторів наук 35 54 82 (+52 %) 
- кандидатів наук 266 421 534 (+27 %) 

o Питома вага у загальній кількості ПВС осіб з 
науковими ступенями та вченими званнями 57,4 % 69,7 % 81,8 % (+12,1 %) 

- у тому числі докторів наук 6,5 % 7,8 % 10,8(+3 %) 
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Рис. 17. Обсяг виконаних НДР та наукових грантів, млн грн

Рис. 14. Контингент аспірантури СумДУ, осіб

Рис. 13. Кількість спеціальностей підготовки науково/
педагогічних кадрів, од.

Рис. 15. Захист докторських дисертацій співробітниками
та докторантами СумДУ, осіб

 Кількість захистів дисертацій співробітниками, док�
торантами та аспірантами за п’ятиріччя збільшилася більш
ніж у 1,7 раза щодо докторських дисертацій (рис. 15) та в
1,5 раза щодо кандидатських дисертацій (рис. 16).

Рис. 16. Захист кандидатських дисертацій співробітниками
та аспірантами СумДУ, осіб

 Відкрита спецрада із захисту дисертацій з медичних
наук. Кількість спеціальностей із захисту докторських ди�
сертацій у спеціалізованих  вчених радах збільшилася – до
6, із захисту кандидатських дисертацій – до 10.

 З метою підвищення мотивації розвитку пріоритет�
них компетенцій, передусім інноваційної спрямованості,
розроблена та запроваджена «Накопичувальна система
підвищення кваліфікації професорсько�викладацького
складу університету».

6. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність як пріоритетний напрям супровод�
жувався розвитком та вдосконаленням нормативної бази
стимулювання наукових досліджень та  публікаційної ак�
тивності, системним преміюванням за наукові досягнення,
за публікації результатів у виданнях, які індексуються БД
Scopus, тощо.

 Загальний  обсяг наукових досліджень, який викона�
но, досяг у 2014 році 9,64 млн грн, що у 2,4 раза перевищує
аналогічний показник 2009 року (рис. 17) при цьому над�
ходження до спецфонду НДР збільшилося до 7,6 млн грн
(зростання до 2009 року – у 2,8 раза).

 Співвідношення обсягів робіт за рахунок коштів
спеціального фонду до обсягу робіт за рахунок коштів
загального фонду держбюджету становило 3,6 (2009 р. –
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1,93), що істотно перевищує середній показник за систе�
мою МОН.

 Університет уперше на конкурсній основі було виз�
начено учасником державної програми «Наука в універси�
тетах» і переможцем відповідного конкурсу.

 Загальна щорічна кількість господарчих договорів та
грантів на наукові дослідження перевищує 500, кількість
замовників НДР – більше 300, зокрема у 2014 році вико�
нували 43 НДР від замовників 10 країн Західної Європи,
США, Китаю, Південної Кореї, Грузії, Росії (рис. 18).

Рис. 22. Публікація статей, які видані за кордоном
та проіндексовані БД Scopus, од.

Рис. 18. НДР та наукові гранти,
які фінансуються іноземними замовниками, од.

Рис. 19. Кількість отриманих охоронних документів, од.

 Госдоговірні НДР виконуються на 49 кафедрах (82 %;
2009 р. – 28 кафедр, 47 %) та загальноуніверситетськими
підрозділами.

 Кількість охоронних документів, отриманих за п’я�
тиріччя, зросла у 2,7 раза (рис. 19), уперше здійснено про�
даж ліцензії на інтелектуальну  власність.

 Показник «наукової значущості» публікаційної ак�
тивності СумДУ, а саме індекс Хірша, збільшився більше
ніж удвічі (рис. 20); за цим показником університет за 5
років перемістився у рейтинговій класифікації серед вишів
України на 8 позицій (із 25�ї на 17�ту).

Рис. 20. Індекс Хірша СумДУ

Рис. 21. Загальна кількість опублікованих статей, од.

 За 5 років опубліковано у 1,84 раза більше статей, ніж
за попередній п’ятирічний період (рис. 21), зокрема за
участі студентів – у 2,3 раза.

 Істотно зросла (більш ніж утричі) публікаційна ак�
тивність в іноземних виданнях (рис. 22), також більш ніж
утричі, щорічна кількість статей у виданнях, що індексують�
ся БД «Scopus», кількість цитувань публікацій вчених уні�
верситету в таких виданнях збільшилася (рис. 23) більш
ніж у 5 разів (з 969 у 2009 році до 4322 за накопичувальним
підсумком у 2014 році).
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Рис. 23. Загальна кількість цитувань публікацій СумДУ
у виданнях, що індексуються БД Scopus, тис. од.

Рис. 24. Видання монографій, од.

Рис. 27. Загальна кількість віртуальних тренажерів, од.

 Наукове видання університету – журнал «Нано� та
електронна фізика» ввійшов до переліку видань, що індек�
суються БД «Scopus».

 За 5 років видано 226 монографій, у 2,8 раза більше,
ніж за 2005 – 2009 роки (рис. 24); за цей самий період 35
монографій видано мовами міжнародного спілкування (пе�
редусім англійською).

 Університет зберігає високі позиції серед ВНЗ Ук�
раїни за кількістю призових місць за підсумками участі у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
(2014 р. – перша позиція, 74 призові місця).

7. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ,

НАВЧАЛЬНО/МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Реалізація моделі університету європейського рівня,
передусім за якістю надання освітніх послуг, підготовкою
конкурентоспроможного фахівця нової формації, здійсню�
валася забезпеченням єдності фундаментальності та фахо�
вості змісту освіти, оновленням, модернізацією навчаль�
них планів і програм, упровадженням інноваційних  педа�
гогічних технологій.

 Університет зберігає високі позиції на рівні 2�5�го
показника серед ВНЗ України за кількістю призових місць
за підсумками участі студентів у загальноукраїнських олі�
мпіадах із навчальних дисциплін, напрямів підготовки,
спеціальностей.

Рис. 25. Видання підручників та навчальних посібників, од.

 Навчальні посібники кафедр комп’ютерних наук та
внутрішніх хвороб як продукція видавництва СумДУ ста�
ли лауреатами Всеукраїнського конкурсу на краще навчаль�
не видання, підручник та посібник кафедри військової
підготовки відзначені першим та третім місцями відповід�
но у конкурсі Міноборони. Видання підручників та навчаль�
них посібників  збільшено на 6,7 % (рис. 25).

 Загальна кількість дистанційних курсів зросла вдвічі
до більш ніж 300 (рис. 26), вдвічі зросла кількість вірту�
альних тренажерів – до 1578 (рис. 27), тестових  завдань
(рис. 28) – з 25,5 тис. до 84,4 тис. (у 3,3 раза), навчальних
відеодемонстрацій (рис. 29) – з 67 до 371 (у 5,5 раза).

Рис. 26. Кількість навчальних дисциплін,
які забезпечені дистанційними курсами, од.
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 Кількість зареєстрованих користувачів системи дис�
танційного навчання е�learning збільшилася вдвічі – з 1218
до 2448.

 Збільшено із 4 до 8 кількість напрямів, спеціальнос�
тей з можливістю реалізації безперервного англомовного
навчання («Економіка довкілля та природних ресурсів»,
«Інформатика», «Лікувальна справа», «Маркетинг», «Ме�
дико�профілактична справа», «Менеджмент», «Мікро– та
наноелектроніка», «Міжнародна економіка»), п’ять із них
реалізовано у звітному періоді.

 Створено центр тестування для проведення сертифі�
каційних випробувань за програмами TOEFL, Microsoft,
IBM, Apple, Google та іншими.

 Із партнерами�замовниками кадрів створено 17 на�
вчально�науково�виробничих комплексів та філій кафедр
на виробництві (рис. 30), зокрема на базі концерну «Укр�
росметал» відкрито добре обладнаний багатопрофільний
навчальний центр «Професіонал».

 Розроблені, зі впровадженням їх з 1 вересня 2015 року,
перехідні навчальні плани, що передбачають зменшення тиж�
невого аудиторного навантаження до 20–22 годин та врахуван�
ня інших положень Закону «Про вищу освіту».

Рис. 28. Загальна кількість
електронних тестових завдань, тис. од.

Рис. 29. Загальна кількість навчальних
відеодемонстраційних матеріалів, од.

Рис. 30. Створення нових навчально/науково/виробничих
комплексів та філій кафедр на виробництві

Рис. 31. Кількість іноземних партнерів

Рис. 32. Кількість міжнародних грантів, од.

 Загальна кількість щорічно виконуваних міжнарод�
них грантів (грантоотримувач – університет) зросла (рис.
32) з 10 у 2009 р. до 22 у 2014 р. (у 2,2 раза).

 Істотно зросла (майже в 15 разів) кількість міжна�
родних індивідуальних грантів (рис. 32).

8. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
 АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

У звітному періоді були здійснені системні кроки щодо
подальшої інтеграції університету у світовий науково�
освітній простір, поширення міжнародної та зовнішньо�
економічної діяльності.

 У 2010 році університет приєднався як підписант до
Великої хартії університетів (м.Болонья), із 48 у 2009 р. до
142 зросла кількість зарубіжних юридичних осіб, із якими
укладено договір про співробітництво (рис. 31), зокрема
СумДУ ввійшов до консорціуму Варшавського універси�
тету та українських ВНЗ.
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 У звітному періоді 96 співробітників, докторантів,
аспірантів та студентів пройшли стажування за кордоном
із фінансуванням за відповідною держбюджетною про�
грамою.

 Істотно збільшився обсяг фінансування міжнародної
діяльності, який становив у 2014 році 7,88 млн грн (2009 р.
– близько 1 млн грн), зокрема за складовими:

– гранти
(грантоотримувач – університет)   – 5,0 млн грн;
– індивідуальні гранти   – 2,24 млн грн;
– стажування за держпрограмою   – 0,64 млн грн.

 У 2014 році для фінансування  грантової діяльності
було залучено ресурси 58 організацій, найбільш відомі з
яких: Європейська комісія, Німецька служба академічних
обмінів ДААД, Фонд імені Фрідріха Еберта, Американсь�
ко�Австрійський фонд, Кампус Франс (Національна аген�
ція з питань вищої освіти у Франції), Організація з безпе�
ки і співробітництва в Європі, Посольство США в Україні,
Посольство Німеччини в Україні, Міністерство  закордон�
них справ Республіки Польща, Центр міжнародної мобіль�
ності Фінляндії та інші.

 У програмах академмобільності співробітників у 2014
році взяло участь 92 особи, зокрема 10 науково�педагогіч�
них працівників вели викладацьку роботу за кордоном тер�
міном більше 3 місяців.

 Кількість іноземних фахівців, які у 2014 році брали
участь у викладацькій або науковій роботі безпосередньо
в університеті терміном більше 3 місяців, збільшилося до
17 осіб (розроблено відповідне положення щодо стиму�
лювання).

 Академмобільність аспірантів (рис. 33) становить 15
% від контингенту аспірантури; у 2014 році започатковано
сумісне з іноземними вченими (Польща, Португалія, Япо�
нія) керівництво 13 аспірантами СумДУ.

троніка» визнано еквівалентним диплому фізика�магістра
Карлова університету.

Рис. 33. Академмобільність аспірантів, осіб

 Академмобільність студентів СумДУ (114 осіб) зросла
більше ніж у 7 разів (рис. 34); кількість програм довгостро�
кового навчання («Подвійний диплом», «Включений се�
местр») – 10, за якими у Китаї, Нідерландах, Німеччині,
Норвегії, Польщі, Португалії, Чехії навчається 20 студентів;
диплом спеціальності СумДУ «Фізична та біомедична елек�

Рис. 34. Академмобільність студентів, осіб

Рис. 35. Бібліотечне забезпечення за кількістю примірників
на паперових носіях, млн екз.

 Розпочато навчальний процес за програмами «По�
двійний диплом», «Включений семестр» шляхом навчан�
ня іноземних студентів у СумДУ (2014 р. – 3 особи); всьо�
го у 2014 р. у СумДУ стажування або навчання терміном
більше одного семестру за програмами академічної моб�
ільності проходило 15 громадян із Іспанії, Італії, Китаю,
Німеччини, Польщі, Португалії, США, Франції.

 Кількість країн, з яких навчаються в університеті на
комерційній основі більше ніж 1400 іноземних громадян, –
54: зокрема 38 осіб із 8 країн Західної Європи, 4 особи із 2
країн Латинської Америки, 560 осіб із 18 країн Азії, 420
осіб із 18 країн Африки, 385 осіб із 8 країн СНД.

9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ІННОВАЦІЙНО/
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Інформаційна та інноваційно�технологічна підтримка
всіх напрямів діяльності університету забезпечувалася че�
рез високий ступінь інформаційної відкритості, активної
науково�освітньої діяльності у віртуальному середовищі,
випереджальний розвиток високотехнологічних інформа�
ційно�телекомунікаційних технологій.

 Загальний фонд бібліотеки збільшився на 13 % і стано�
вить близько 3 млн примірників (рис. 35), за кількістю най�
менувань фонд збільшився до 311 тис. (рис. 36), кількість
повнотекстових електронних видань збільшилася в 4,4 раза
і налічує 77,5 тис. од. (рис. 37).
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 Інформаційною системою підтримується більше ніж
190 найвідоміших у науковому світі електронних інформа�
ційних баз (2009 р. – 80), створено репозитарій наукових
праць вчених університету, який за всесвітнім рейтингом
Ranking Web of Repositories (Webometrics) посідає  2�ге місце
серед репозитаріїв освітніх та наукових установ України та
277�му позицію у світовій класифікації.

 Загальна кількість ліцензійних програмних продуктів,
що застосовуються, зросла майже у 20 разів і становить
близько 19 тис.; завдяки співробітництву з Microsoft Сум�
ДУ став першим університетом, студентам якого надано
безкоштовний доступ до сучасного програмного забезпе�
чення Оffice 365 Pro (близько 16 тис. ліцензій).

 Започатковані внутрішньоуніверситетскі конкурсні
програми щодо розроблення веб�проектів, зокрема сус�
пільно значущих, проектів за програмою «Мобільний ПК».

 З урахуванням досвіду провідних університетів світу ство�
рена пілотна версія OCW�СумДУ (Open Course Ware) – відкри�
того електронного ресурсу  навчально�методичних  матері�
алів СумДУ.

 Започатковано створення колекції рідкісної книги, ста�
родруків, зокрема з електронною складовою зібрання.

 Істотно зросла активність користування електрон�
ними ресурсами університету, а саме кількість країн світу
за ознакою належності користувачів зросла з 82 у 2009 р.

до 139 у 2014 р., з 1,9 млн у 2009 р. до 6,4 млн у 2014 р. (у 3,4
раза) зросла кількість  наданих користувачам видань в елек�
тронному вигляді та на паперових носіях.

 Реалізовано широкомасштабний проект модернізації
Web�системи за стратегією розбудови «віртуального уні�
верситету», зокрема:

– створено інтернет�радіо СумДУ цілодобового мовлення
з трансляцією на трьох тематичних радіоканалах, зокрема
навчальних та науково�популярних програм за угодами з
такими провайдерами, як Дойче�Bелле, Бі�бі�сі, Радіо�
Франс, Польське радіо, Радіо�Швеція, Медіацентр «ФДР»;
інтернет�радіо СумДУ занесене до відомих національних
та міжнародних каталогів;

– упроваджено виробництво власного відеопродукту з
відповідними відеотрансляціями та проведення on�line віде�
отрансляцій заходів університету на телеканалах та в ме�
режі Інтернет із синхронним перекладом та двостороннім
зв’язком;

– створено медіаархів та інші інформаційні сервіси.

10. ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ефективність виховної роботи, розбудови університе�
ту як соціокультурної інституції досягалася передусім шля�
хом реалізації  положень прийнятого у звітному періоді
«Кодексу корпоративної культури СумДУ»,  через співпра�
цю з громадськими організаціями, органами студентського
самоврядування.

 Формування громадянської позиції співробітників і
студентів, формування особистостей студентів на рівні най�
вищих загальнолюдських цінностей (і передусім як патрі�
отів своєї країни) здійснювалося, зокрема, і через допомо�
гу Сумському артполку та членство у його фонді, і через
діяльність кафедри військової підготовки як за місцем дис�
локації, так і в зоні АТО, а також через відповідну діяльність
Медичного інституту й великий комплекс благодійних за�
ходів та волонтерських акцій.

 Кількість студентів, які займаються в спортивних секці�
ях та гуртках художньої самодіяльності, зросла (рис. 38) із
1870 осіб у 2009 р. до 4558 (збільшення у 2,4 раза), і стано�
вить 68 % від контингенту денної  форми навчання (2009 р.
– 28 %); кількість школярів у секціях і гуртках університе�
ту збільшилася до 847 (зростання більш ніж удвічі).

2010-2015

Рис. 37. Кількість повнотекстових видань в електронній
бібліотеці, тис. од.

Рис. 36. Бібліотечне забезпечення за кількістю найменувань,
тис. од.

Рис. 38. Охоплення студентської та шкільної молоді заняттями
спортом та художньою самодіяльністю, осіб
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 Кількість видів спорту, що культивуються в універ�

ситеті, зросла з 27 до 36.

 Кількість спортивних секцій, клубів, гуртків худож�
ньої самодіяльності збільшилася з 65 до 113.

 Більше ніж удвічі (до 351 осіб) зросла кількість сту�
дентів�спортсменів високих категорій (рис. 39) серед яких
6 заслужених майстрів спорту України та 16 майстрів
спорту міжнародного класу України, 28 майстрів спорту
України, 49 кандидатів у майстри спорту України.

майстри спорту з пляжного волейболу Удовенко Дар’я та
Суліма Єлизавета.

 Університет посідає призові місця у відповідній кате�
горії та знаходиться у групі лідерів серед ВНЗ України за
результатами комплексного заліку всеукраїнських Універ�
сіад та спортивних ігор, 1 місце за результатами аналогіч�
них змагань обласного і місцевого рівнів.

sumdu.edu.ua

Рис. 39. Чисельність студентів/спортсменів високого рівня
(1р/МС МК), осіб

 У складі студентів�спортсменів і магістрантів універ�
ситету звітного періоду – 4 учасники Олімпійських ігор у
Лондоні; 6 учасників зимових Олімпійських ігор у Сочі;
срібний призер Параолімпійських ігор у Сочі; 29 призерів
і переможців чемпіонатів та кубків світу, Європи; пере�
можці Всесвітньої літньої Універсіади 2013 року та Все�
світньої зимової Універсіади 2015 року, 105 переможців та
призерів всеукраїнських чемпіонатів.

 У звітному періоді в Сумському державному універ�
ситеті навчаються: чемпіони зимових Олімпійських ігор
2014 року Валентина Семеренко, Юлія Джима та Віта Се�
меренко, яка також здобула «бронзу» Сочінської Олімпіа�
ди, чемпіонки Європи 2015 р. в естафеті у складі націо�
нальної збірної України; бронзовий призер Лондонської
Олімпіади Тарас Шелестюк та бронзовий призер чемпіо�
нату Європи 2013 року з боксу Богдан Шелестюк; футзаль�
на команда СумДУ – шестиразовий чемпіон України, віце�
чемпіон чемпіонату Європи серед студентів; волейбольна
команда – бронзовий призер Всеукраїнської Універсіади
2013 року; три золоті медалісти Всесвітньої літньої Уні�
версіади 2013 року – Вікторія П’ятаченко, Віталій Корж,
Сергій Смелик; чемпіон, срібний та бронзовий призер Все�
світньої зимової Універсіади 2015 року Дмитро Русинов,
переможці та призери XI літньої Універсіади України з
легкої атлетики: Віталій Бугрим, Денис Тесленко, Володи�
мир Супрун, Ольга Єкименко та Вадим Савін; майстер
спорту міжнародного класу з дзюдо Дмитро Бережний;
срібний призер юнацьких Олімпійських ігор з дзюдо Бог�
дан Ядов; учасник Олімпійських ігор у Сочі, майстер спорту
України з лижних гонок Красовський Олексій; неоднора�
зові переможці та призерки чемпіонатів Європи та світу,

Новий науково/навчальний корпус

 7 команд за ігровими видами спорту представляють
СумДУ в професійному спорті від першої до екстра� та су�
перліги (2009 рік – одна команда).

 Зміна термінології «студклуб», «художня само�
діяльність» на «культурно�мистецький центр» підтверд�
жується досягнутим високим художньо�естетичним
рівнем, зокрема: кількість колективів зі званням «народ�
ний» збільшилася з 2 до 6; кількість лауреатів фестивалів,
конкурсів міжнародного та всеукраїнського рівня збільши�
лася у 2014 році до 62 осіб.

 Сумісно зі студентським ректоратом створено студен�
тську агенцію з питань академічної мобільності, студентсь�
кий оперативний загін «Спарта».

11. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ТА ЗАХОДИ
ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЇЇ УТРИМАННЯ

Звітний період відзначається істотними кроками щодо
розвитку матеріальної бази університету.

 Уведена в експлуатацію перша черга нового науково�
навчального корпусу університету загальною площею 5,5
тис. м2 з розміщенням на його площах юридичного факуль�
тету, певних кафедр факультетів ТеСЕТ, ЕлІТ та ФЕМ,
сучасно обладнаної спортивно�танцювальної  зали, філії
бібліотеки, архіву тощо.
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 уведено в експлуатацію новий навчальний корпус Шо�

сткинського інституту СумДУ.

2010-2015

Новий корпус Шосткинського інституту СумДУ

Санаторій/профілакторій

 Університету передано земельну ділянку  площею по�
над 2,8 га з комплексом будівель, зокрема:

– маєток�пам’ятка архітектури національного значен�
ня, який було капітально відремонтовано та введено в ек�
сплуатацію як санаторій�профілакторій, оснащений різно�
манітним медичним обладнанням для надання як лікуваль�
но�оздоровчих послуг, так і для проведення навчального
процесу за спеціальностями медичної спрямованості;

– інші споруди, в частині яких шляхом капітальної ре�

конструкції завершується створення (планове введення до
1 вересня 2015 року) навчально�лікувального стоматологі�
чного корпусу Медичного інституту СумДУ загальною пло�
щею 1,8 тис. м2, та передбачається створення, з початком
реконструкції у 2015 році, ще одного навчального корпусу
Медичного інституту загальною площею 1,5 тис. м2, проект
якого розроблено.

 Університетом придбано у приміському лісовому ма�
сиві комплекс будівель на площі близько 2 га, на базі якого
створено спортивно�оздоровчий центр цілорічного функці�
онування СОЦ «Універ» з функціонуванням на його базі
дитячого оздоровчого закладу, навчальної бази для прове�
дення зборів за програмою підготовки офіцерів запасу, орган�
ізації навчання за спеціальністю «Спорт» тощо.

Завершення будівництва навчально/лікувального
стоматологічного корпусу

 Повернено у користування земельну ділянку, вилуче�
ну в 2000 році, та придбано у власність університету розта�
шовану на ній автостоянку.

 Рішенням міської ради м. Суми університету переда�
но у постійне користування земельну ділянку (перехрестя
вул. Харківської та вул. Охтирської) для спорудження 16�
ти поверхового навчально�побутового корпусу для інозем�
них студентів (робочий проект виконано).

 Шляхом реконструкції введено в дію клуб інтелекту�
альних ігор СумДУ «Інтелект», збільшено площі комплек�
су громадського харчування, введено в дію вокальну сту�

Спортивно/оздоровчий центр «Універ»
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дію, лабораторію зварювання, велопарковку, автопарков�
ку біля лабораторних корпусів, інші об’єкти.

 Завдяки введенню в дію нових об’єктів матеріальної
бази, проведення – зокрема й силами власних ремонтно�
будівельних підрозділів – великого обсягу робіт із рекон�
струкції та ремонту існуючих приміщень було забезпечено
покращання умов праці, навчання, позанавчальної діяль�
ності, побуту тощо в переважній більшості структурних
підрозділів та в гуртожитках.

 Розроблена цільова комплексна програма «Енерго�
ефективний СумДУ», реалізовані відповідні технічні за�
ходи, впроваджені нові технології санації, енергоаудиту,
моніторингу та керування енергозбереженням, впроваджені
механізми стимулювання економії паливно�енергетичних
ресурсів, що надало можливість при забезпеченні комфор�
тних умов навчання та праці зменшити питому вагу енерго�
носіїв. Відповідний проект університету відібрано на кон�
курсній основі для фінансування Європейським інвестиц�
ійним банком.

 Упродовж звітного періоду завершено заміну всіх
ліфтів, істотно оновлено обладнання комплексу громад�
ського харчування, для господарських потреб придбано
трактор, замінено велику кількість електроплит у гурто�
житках, придбано науково�навчального та технологічного
обладнання на загальну суму 7,1 млн грн.

 Продовжено створення матеріальної бази розвитку
технологій е�learning та медіакомунікацій, введено в дію
навчальну телестудію, ще один лінгафонний клас спе�
ціальності «Переклад».

Телестудія

Ще один лінгафонний кабінет

Рис. 40. Кількість комп`ютерних робочих місць, од.

Рис. 41. Комп`ютерні класи, од.

Навчальна лабораторія кафедри журналістики та філології,
обладнана комп'ютерами останнього покоління

 Випереджальними темпами було продовжено розви�
ток інформаційно�телекомунікаційної системи, а саме:

– кількість комп’ютерних робочих місць (рис. 40)
збільшено до 3437 од. (зростання у 1,5 раза); комп’ютерних
класів  у комплексі (рис. 41) – до 120 (+26 %), зокрема
найсучасніший за рахунок грантової діяльності на кафедрі
журналістики;

– кількість серверів телекомунікаційної системи збільше�
но більше ніж у 1,5 раза – до 49 од. (рис. 42), швидкість
доступу до Інтернету зросла у 15 разів – з 20 Мбіт/с у 2009 р.
до 300 Мбіт/с (рис. 43), істотно збільшилося покриття без�
дротовими точками доступну Wi�Fi (рис. 44);
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– кількість аудиторій, лабораторій тощо, які стаціонар�
но обладнані мультимедійними комплексами, зросла з 19 у
2009 р. до 106 (рис. 45) – більше ніж у 5 разів;

2010-2015

Рис. 42. Кількість серверів, од.

Рис. 43. Швидкість доступу до Інтернет, Мбіт/с

Рис. 44. Бездротові точки доступу Wi/Fi, од.

Рис. 45. Мультимедійні аудиторії, од.

– загальні витрати на придбання нового телекомунікац�
ійного  обладнання та комп’ютерної техніки становили 16,4
млн грн.

12. ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО
ОРІЄНТОВАНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Соціально орієнтована політика ректорату була спрямо�
вана на соціальний захист, підтримку атмосфери творчості,
співпраці та взаємодопомоги серед співробітників та сту�
дентів, на розроблення та впровадження програм реалізації
соціальної місії університету.

За аудитом QS�Stars, проведеним у 2014 році, універси�
тет за напрямом «соціальна діяльність» отримав максимальні
5 зірок, має відзнаку Центрального комітету профспілок «За
кращий колективний договір», а ректор – відзнаку «За соц�
іальне партнерство».

 У звітному періоді було забезпечено нормативне підви�
щення заробітної  плати,  стипендії, їх своєчасну виплату в
повному обсязі.

 Вжито результативних заходів щодо  унеможливлен�
ня, а у певних випадках мінімізації скорочення професорсь�
ко�викладацького складу та інших категорій співробіт�
ників.

 СумДУ є одним із небагатьох вишів України, в якому
здійснюється щорічне відрахування коштів розміром не
менше ніж 0,3 % від фонду оплати праці для використання
їх профспілкою університету на фінансування соціальних
заходів.

 З 2014 року започатковано ще один значущий со�
ціальний проект – матеріальну допомогу на оздоровлення,
що надається всім категоріям непедагогічних працівників
влітку одночасно з нарахуванням аналогічної допомоги, яка
встановлена законодавством для науково�педагогічного
складу, а з початку 2015 року, враховуючи значущі колек�
тивні досягнення у попередньому році, – щомісячну пре�
мію всім співробітникам обсягом 25 % від посадового ок�
ладу за основною посадою.

 Поширено спектр послуг щодо оздоровлення та на�
дання послуг медичної спрямованості співробітникам та
студентам, зокрема за рахунок введення в дію санаторію�
профілакторію, спортивно�оздоровчого центру «Універ» та
дитячого оздоровчого закладу на його базі (у 2014 р. три
дитячі зміни, у тому числі оздоровлено 120 дітей із зони
АТО), а також щодо продовження та розвитку політики
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ня, преміювання співробітників із нагоди ювілейних дат
розміром до одного посадового окладу.

Упродовж як попереднього, так і звітного періоду забез�
печувалось істотне щорічне зростання обсягів фінансуван�
ня заходів соціальної спрямованості. У 2015 році як прямі
витрати на вищезазначені цілі спрямовується близько 35
млн грн і, додатково, відповідні кошти на утримання об’єктів
соціальної інфраструктури та відповідного штату.

13. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

За умов кризових явищ в економіці було продовжено
вдосконалення діючих та створення нових алгоритмів
фінансового менеджменту, що забезпечило й фінансову
стабільність, й успішність університету в його динамічно�
му розвитку.

 Загальний річний обсяг фінансування порівняно з 2009
роком зріс більше ніж у 1,6 раза (рис. 46) і становить близько
257 млн грн; аналогічні темпи зростання забезпечені й по
базовому навчальному закладу, і по фонду оплати праці, і
безпосередньо щодо надходження коштів до спеціального
фонду (рис. 47).

Дитяча кімната «Студентський лелека»
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дотації придбання путівок для лікування та відпочинку,
безкоштовного та пільгового оздоровлення в університетсь�
кому басейні, на водно�весловій та лижній базах, у медич�
ному пункті та інших структурах відповідної спрямованості.

 Істотно поширено надання матеріальної допомоги
співробітникам, зокрема шляхом використання коштів суб�
рахунків структурних підрозділів як додаткового фонду
оплати праці та матеріального заохочення, фінансово за�
безпечуються зменшення вартості платного навчання
співробітників та їхніх дітей, компенсаційні заходи щодо
праці в шкідливих для здоров’я умовах, інші статті колдо�
говору.

 Посилено соціальний супровід, зокрема студентською
соціальною та психологічною службами, юридичною
клінікою, студентів пільгових категорій (близько 370 осіб),
системну роботу з сиротами, інвалідами та іншими соц�
іально незахищеними студентами; активізувалася робота
волонтерського загону (майже 130 студентів) щодо прове�
дення доброчинних заходів, зокрема й для дітей різних
категорій відповідних спеціалізованих дитячих закладів; з
2014 року університет надає шефську допомогу (ремонти,
виготовлення меблів тощо) Сумському обласному центру
соціальної адаптації дітей�інвалідів.

 У комплексі громадського харчування, незважаючи
на зростання цін на сировину, тарифів на комунальні по�
слуги, за рахунок збільшення університетської дотації
вартість страв залишилася майже незмінною, введені
комплексні обіди зі зменшеною вартістю, (7,5–8,5 грн,
кількість замовлень на них зросла до 23 тис. на рік) за�
безпечено майже безкоштовне харчування в санаторії�
профілакторії, підвищилася якість харчування, облаш�
товані нові буфети у корпусі «Н», на кафедрі військової
підготовки та в гуртожитку № 3, а у гуртожитку № 2 –
мінімагазин.

 Майже 100 % студентів забезпечено місцями у гурто�
житках, у звітному періоді повністю завершено виселення
сторонніх осіб та організацій із гуртожитків Машинобуді�
вного коледжу, № 3 та значною мірою із гуртожитку № 1.
За рахунок цих заходів та орендних відносин з іншими
організаціями додатково вивільнено 178 кімнат для посе�
лення студентів.

 Як перші кроки реалізації програм сприяння вирішен�
ню житлових питань співробітників започатковано проект
щодо переобладнання вільної частини гуртожитку Коно�
топського індустріально�педагогічного технікуму КІ Сум�
ДУ в гуртожиток сімейного типу.

 Уперше в Україні реалізовано проект «Студентсь�
кий лелека», спрямований на допомогу студентам, які
мають дітей. Як студенти, так і співробітники мають мож�
ливість залишати дітей на певний термін у спеціально об�
ладнаному приміщенні під опікою кваліфікованих праці�
вників.

 Збережена та розвинена система преміювання співро�
бітників із нагоди професійних свят, преміювання всіх
співробітників до Дня працівників освіти, новорічних і
травневих свят, співробітників жіночої статі – до 8 Берез�

Рис. 46. Загальний обсяг фінансування, млн грн
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Рис. 47. Складові фінансування базового ВНЗ, млн грн

Рис. 48. Структура доходів базового ВНЗ – кошти спеціального
та загального фонду (за виключенням стипендіального),

млн грн/%

 Істотно розширено перелік додаткових платних послуг;
кількість структурних підрозділів, центрів, у яких вони нада�
ються, збільшилося з 24 у 2009 р. до 33 у 2014 р., тобто у 1,4
раза.

 Поширено госпрозрахункові механізми, передусім че�
рез унікальну для ВНЗ України систему субрахунків струк�
турних підрозділів, надходження на які збільшилося з 4,2
млн грн у 2009 р. до 7,5 млн грн у 2014 р., тобто у 1,8 раза
(рис. 49).

Рис. 49. Надходження коштів спеціального фонду на субрахунки
структурних підрозділів, млн грн

 Поширено систему матеріального стимулювання ре�
зультативності та якісних показників діяльності; у 2014 р. на
це було спрямовано близько 14 млн грн, що становить 13 %
від фонду оплати праці базового ВНЗ за всіма джерелами
фінансування.

 Розширена інфраструктура власного виробництва (на�
уково�виробнича, видавнича діяльність, робота ремонтно�
будівельних підрозділів, виготовлення меблів, збирання
світодіодних світильників, розроблення програмних про�
дуктів та інформаційно�телекомунікаційне забезпечення,
заправка картриджів тощо), впроваджені заходи раціональ�
ного використання матеріальних ресурсів, зокрема вторин�
них, або їх утилізації. Зазначене забезпечило істотну еко�
номію коштів, створення додаткових робочих місць. Жит�
тєдіяльність університету за складних умов проходження
платежів через казначейські рахунки була  забезпечена.

 Забезпечене фінансування численних програм розвит�
ку, зокрема фінансування власними коштами нових
об’єктів матеріальної бази.

 У 2014 році створено один із перших в Україні ен�
давмент – фонд СумДУ.

 У звітному періоді численні перевірки контролюючи�
ми органами фінансово�господарської та інших сторін діяль�
ності грубих порушень не виявили.

 Забезпечені подальша диверсифікація, багатока�
нальність фінансування (рис. 48). У структурі доходів уні�
верситету за зростання надходжень за всіма основними дже�
релами (зокрема фінансування навчання вітчизняних сту�
дентів, які навчаються за денною та заочною формами, зрос�
ло з 69,1 млн грн у 2009 р. до 95,2 млн грн у 2014 р. тобто в 1,4
раза)  питома вага надходження за навчання іноземних гро�
мадян збільшилася з 9,0 % (9 млн грн) до 20,3 %, (35,6 млн
грн), за наукову діяльність – із 3,8 % (3,8 млн грн) до 5,8 %
(10,1 млн грн), фінансові надходження за надання інших до�
даткових послуг освітнього, виробничого характеру тощо
зросли з 18 млн грн до 34,1 млн грн, тобто у 1,9 раза.
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Наведене у стислих тезах анотованого звіту є свідчен�
ням успішності реалізації основних програмних завдань,
узгоджених Конференцією трудового колективу у
травні 2010 року під час обрання ректора університету
й одночасно з цим затверджених у базовому документі
«Концептуальні засади діяльності та стратегія розвит�
ку СумДУ на 2010–2014 роки». У той же час із певних
об’єктивних та суб’єктивних причин окремі наміри не
реалізовані.

Серед завдань, що є логічним продовженням, розвит�
ком попередніх планів, повинні мати пріоритет: наукова
діяльність в органічному поєднанні з активною міжна�
родною діяльністю на основі інноваційних, передусім
ІКТ, технологій; всебічний розвиток «електронної» пе�
дагогіки; завершення спорудження 2�ї черги науково�на�
вчального корпусу «Н» та навчально�наукового стома�
тологічного корпусу; реконструкція та введення в дію
інших споруд кампусу Медичного інституту та об’єктів
його клінічної бази;  реалізація усього комплексу пріо�
ритетних завдань, які визначені 25 січня 2014 року Кон�

ференцією трудового колективу в оновленій редакції
«Концептуальних засад діяльності та стратегії розвитку
університету до 2020 року...».

У звітному періоді закладені передумови продовження
політики, що себе виправдала, але ще далеко не вичерпа�
на, політики розвитку та успішності СумДУ як високо�
рейтингового європейського інноваційного університету,
що сповідує ідеологію університету дослідницького типу,
головним пріоритетом якого є якість в усіх її складових,
що має передбачати і набуття вищого рівня автономії з
законодавчим закріпленням відповідного статусу.

Розвиток університету триває.

Висловлюю особисту й від імені членів ректорату щиру
подяку за творчу співпрацю всім колегам професорсько�вик�
ладацького складу, співробітникам усіх категорій, проф�
спілковому і студентському активу, всім тим. хто творчим
підходом, ініціативною наполегливою працею забезпечує
сучасне обличчя СумДУ, його всебічний розвиток, його
успішність заради успішності його випускників.

З повагою  А. В. ВАСИЛЬЄВ

СЛОВО В СЛОВО…

Перший заступник Міністра ос�
віти і науки України Інна Совсун:

Я була вражена, що Сумський дер�
жавний університет має таку ж
кількість TEMPUS�проектів, як і
Київський національний. Вони
дійсно працюють! Результат ми мо�
жемо бачити хоча б по рівню сумсь�
ких «айтішників», які фактично
складають окремий кластер. При
тому, що поряд Харків і Київ, іно�
земні інвестори вкладають гроші в
сумських спеціалістів. Стільки
коштів було вкладено у місто завдя�
ки тому, що розвивається універси�
тет!

Президент Національної ака�
демії педагогічних наук України
Василь Кремень:

Захоплений тим, що побачив у
Сумському державному університеті
з огляду на розвиток науки, освіти
та спорту. Сумський державний уні�
верситет уже сьогодні є серед про�
відних університетів України, і в
майбутньому він досягне ще більшо�
го, тому що зміни відбуваються в
контексті долучення української
вищої школи до європейських стан�
дартів. Цілий ряд спеціальностей
вже викладаються англійською мо�
вою, невипадково в СумДУ навча�
ються майже 1500 студентів з�за
кордону. Практично в жодному київ�
ському університеті немає такої
кількості іноземних студентів.



20 2010-2015

Редакція не завжди поділяє думки авторів і залишає за собою право скорочувати й редагувати матеріали. Зам. 137. Наклад – 650

«ÐÅÇÎÍÀÍÑ»
ãàçåòà Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
«REZONANCE»
Sumy State University Press

Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÑÌ ¹020
Ïåðøèé íîìåð ãàçåòè âèéøîâ ó ñâ³ò 29.10.1991.

Îáñÿã  – 2,5 äðóêîâàí³ àðêóø³,
ïðèâåäåí³ äî 20 ïîëîñ ôîðìàòó À-4.

Â³ääðóêîâàíî: ÏÂÊÔ «ÌàêÄåí»,
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Øåô-ðåäàêòîð
Îëåíà Òêà÷åíêî

Ðåäàêòîð
Âàñèëü ×óáóð

Êîðåêòîð
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ªðìîëåíêî
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Ãðèãîð³é Ñòàðèêîâ, åêñïåðò Öåíòðó äîñë³äæåíü
ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè:

Найбільш потужні університети, які розвива�
ються в Україні – це Український католицький
університет та Сумський державний універси�
тет. На відміну від католицького університету,
який від початку створювався вихідцями із за�
хідної системи освіти, СумДУ сам взростив у собі
самобутню модель змін і реформ.

Êåð³âíèê äîñë³äíîãî öåíòðó QS Áåí Ñàóòåð:
Сумський державний університет в Україні

пройшов незалежний зовнішній аудит, що про�
водила міжнародна компанія QS (Лондон, Ве�
ликобританія). Таким чином, приєднавшись
до інших університетів із понад 45 країн світу,
СумДУ був оцінений трьома зірками в цілому
та п'ятьма зірками з чотирьох напрямів діяль�
ності: навчання, E�learning, доступність осві�
ти та соціальна спрямованість діяльності. Чу�
довий результат!..

Äèðåêòîð â³ää³ëó á³îìåäè÷íèõ òåõíîëîã³é óí³-
âåðñèòåòó Ïàòðàñ (Ãðåö³ÿ), êîîðäèíàòîð ïðîåê-
òó «Á³îìåäè÷íà ³íæåíåðíà îñâ³òà ó ðåã³îí³ Ñõ³äíî-
ãî ïàðòíåðñòâà (BME-ENA)» ïðîãðàìè ªÑ ÒÅÌ-
ÏÓÑ, ïðîôåñîð Í³êîëàñ Ïàë³êàðàê³ñ:

Приємно здивований тим, що побачив у Сумсь�
кому державному університеті. Переконаний, що
завдяки можливостям Медінституту, інженер�
ним та бімолекулярним дослідженням Сумський
державний університет стане перспективною ба�
зою для розвитку біоінженерного напрямку ме�
дичної освіти. СумДУ – високорозвинений виш,
що впевнено дивиться в майбутнє.

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòó ïðîãðàìè ªâðîïåéñüêî¿
Êîì³ñ³¿ ÒÅÌÏÓÑ «Ñòâîðåííÿ ì³æóí³âåðñèòåòñü-
êèõ ñòàðò-àï-öåíòð³â äëÿ ñòóäåíòñüêî¿ ³ííî-
âàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³», ïðåäñòàâíèê Áóê³íãåì-
øèðñüêîãî óí³âåðñèòåòó (Âåëèêîáðèòàí³ÿ)
Äîð³í Ôåñòó:

На мене справила враження значна техноло�
гічна та методична підтримка електронного нав�
чання в сумському виші. Спеціалісти СумДУ роз�
робляють власні програмні платформи, тоді як
у Європі, у тому числі й у Великобританії, такі
технології купуються.

Á³çíåñ-àíàë³òèê êîðïîðàö³¿ IBM (Êàíàäà), ïðîôå-
ñîð Óí³âåðñèòåòó Òîðîíòî, âèïóñêíèê ÑóìÄÓ
Îëåêñàíäð Ðîìàíêî:

Сумський державний університет має репута�
цію центра наукових і прикладних досліджень.
Заклад працює над розширенням міжнародних
зв'язків, активно підтримує ряд ініціатив щодо
вдосконалення освітнього процесу. СумДУ був
для мене трампліном, на основі якого я будував
нові можливості, шукав додаткові шляхи, щоб
знайти своє місце в ІТ�індустрії.

Ó÷àñíèê ì³æíàðîäíîãî ãðàíòîâîãî ïðîåêòó
EMINENCE îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè ªÑ «Åðàçìóñ Ìóí-
äóñ» Ïåäðî Ïàòîéëî (Óí³âåðñèòåò Ïîðòî, Ïîð-
òóãàë³ÿ):

СумДУ – багатонаціональний виш з гарною
інфраструктурою, доброзичливими виклада�
чами, озелененими територіями. Окрім на�
вчання, брав участь у конкурсі «Золотий інтег�
рал», грав у волейбольній команді, долучався
до різних проектів, які проводила студентська
спільнота. Перебування в Україні запам’ятаю
на все життя. Сумський державний універси�
тет, безперечно, – це крок на шляху до моєї ус�
пішної кар’єри.

Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Óçáåêèñòà-
íó â Óêðà¿í³ Àë³øåð Àáäóàë³ºâ:

У Сумському державному університеті студен�
ти не лише здобувають освіту, а й мають широке
поле для саморозвитку.
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