Рішення Вченої ради Сумського державного університету
від 26 вересня 2013 року з питання:
«Підсумки роботи у 2012-13 навчальному році щодо формування контингенту осіб, які
навчаються за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, курсами, формами навчання
та основні завдання на 2013-14 навчальний рік»
Розглянувши питання «Підсумки роботи у 2012-2013 н.р. щодо формування
контингенту осіб, що навчаються за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, курсами,
формами навчання та основні завдання на 2013-2014 н.р.», Вчена рада університету відзначає
незначне у порівнянні з минулим роком збільшення обсягів прийому студентів на перший та
старші курси за ОКР «Бакалавр» («Спеціаліст» медичного спрямування) денної та заочної
форм навчання. На 38 % збільшилась кількість зарахованих до СумДУ студентів за ОКР
«Спеціаліст» та «Магістр», які закінчили бакалавратуру в інших ВНЗ. Зменшилися втрати
контингенту студентів – випускників СумДУ ОКР «Бакалавр», які не продовжили навчання в
університеті. Зростає кількість іноземців, які навчаються у СумДУ. Вперше здійснено набір
студентів за спеціальністю «Державна служба», навчання яких фінансується
Нацдержслужбою України. Збільшилась кількість осіб, які навчаються на короткотермінових
курсах та за програмами з підвищення кваліфікації. На 30 % зросли обсяги держзамовлення
до аспірантури за денною формою навчання.
В той же час загальна кількість осіб, які навчаються в університеті за усіма освітньокваліфікаційними рівнями, курсами, формами навчання, продовжує зменшуватись. Одними з
основних чинників такого зменшення є:
 зменшенням контингенту студентів заочної форми навчання;
 зменшення набору студентів за окремими напрямками підготовки (спеціальностями),
які не мають популярності серед абітурієнтів або програють конкуренцію на ринку
освітніх послуг іншим ВНЗ;
 втрати контингенту студентів, які після закінчення технікумів чи коледжів СумДУ або
бакалавратури СумДУ не продовжують подальше навчання в університеті за
відповідними ОКР за будь-якою формою навчання;
 негативна динаміка щодо набору слухачів за системою перепідготовки спеціалістів
(друга вища освіта);
 значні втрати контингенту студентів по причині їх відрахування за академічну
заборгованість.
Враховуючи тенденції та причини щодо змін контингенту осіб, які навчаються, та
керуючись необхідністю забезпечення достатніх кількісних та якісних показників його
формування,
Вчена рада Сумського державного університету постановляє:
1.
Ректорату, деканатам, кафедрам спрямувати зусилля на поширення напрямів освітньої
діяльності університету та забезпечення її конкурентоспроможності, як важливих передумов
збільшення контингенту осіб що навчаються, шляхом
- ліцензування нових спеціальностей (форм навчання):

6.030202 Міжнародне право

6.050103 Програмна інженерія

6.010202 Спорт

6.030503 Міжнародна економіка

7.03040101 Правознавство (ліцензування заочної форми навчання)

7.03040101 Правознавство (ліцензування перепідготовки спеціалістів)

8.03030101 Журналістика (ліцензування заочної форми навчання)

8.03040101 Правознавство (ліцензування заочної форми навчання)

8.05060105 Енергетичний менеджмент
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8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою (ліцензування з.ф.н.)
8.18010009 Біржова діяльність
8.18010013 Управління проектами
- збільшення ліцензійних обсягів:

підготовки іноземних громадян за акредитованими спеціальностями;

за спеціальністю Лікувальна справа;
2.
Одним із пріоритетних напрямків освітньої діяльності вважати розширення
дистанційної форми навчання українських та іноземних студентів, у тому числі російською
та англійською мовами. Зокрема, продовжити роботу щодо розширення мережі та географії
локальних центрів дистанційного навчання у межах України та пошуку вітчизняних та
закордонних фірм-партнерів, які сприяють набору іноземних громадян на навчання за
дистанційною формою та співпрацюють з університетом в забезпеченні дистанційних
технологій навчання в країнах проживання іноземців.
Відповідальні: доц. Карпуша В.Д., доц. Бріжатий О.В.,
доц. Мелейчук С.С., Божко М.О.
Термін виконання: постійно.
3.
Враховуючи реалії ринку праці, конкурсну ситуацію серед абітурієнтів під час
вступної компанії 2013 р. та враховуючи контингент випускників технікумів та коледжів, які
бажають поступити до університету на базі ОКР «Молодший спеціаліст», ректорату при
формуванні пропозицій щодо плану прийому за держзамовленням на 2014 р. вважати
доцільним наступне:
а) за напрямками підготовки (фахові спрямування – металорізальні верстати та системи;
інструментальне виробництво; холодильні машини і установки, та за окремими іншими), які
не мають популярності серед абітурієнтів або програють конкуренцію на ринку освітніх
послуг іншим ВНЗ, розглянути питання щодо зменшення або тимчасового не надання
пропозицій щодо обсягів прийому за держзамовлення на базі повної загальної середньої
освіти, їх перерозподілу за іншими - більш конкурентоспроможними напрямками підготовки;
б) передбачити надання пропозицій щодо прийому за держзамовленням на старші курси
на базі ОКР «Молодший спеціаліст» насамперед за напрямками, за якими згідно п.п. а) цього
пункту будуть прийняті рішення щодо зменшення обсягів прийому або не оголошення
прийому на перший курс за держзамовленням, а також надання пропозицій щодо прийому на
базі ОКР «Молодший спеціаліст» за держзамовленням на другий курс за спеціальністю
«Лікувальна справа».
4.
Продовжити роботу щодо збільшення контингенту аспірантури (докторантури),
передусім з таких галузей знань, як медичні науки, філологічні науки (іноземні мови), а
також зі спеціальностей напрямків інформаційно-комп’ютерних та телекомунікаційних
технологій, фізичної культури та спорту.
Відповідальні: проф. Чорноус А.М., Журба В.О.,
директори інститутів, декани факультетів, зав.
кафедрами.
Термін виконання: постійно.
5.
Департаменту доуніверситетської освіти, центру заочного, дистанційного та вечірнього
навчання розробити та подати до затвердження в ректорат план заходів щодо організації
набору студентів на перший та старші курси за денною та заочною (дистанційною) формами
навчання у 2014 р. При цьому крім традиційних форм організації цієї роботи, врахувати
необхідність:
а) вжиття заходів щодо популяризації дистанційної форми навчання;
б) активізації профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів м. Суми;
в) подальшого використання інформаційно-комп’ютерних технологій, соціальних мереж
на рівнях: «університет» (відповідальні - приймальна комісія, департамент
2

доуніверситетської освіти ЦЗДВН), «факультет або інститут» (відповідальні – деканати
факультетів (інститутів)), «спеціальність» (відповідальні – випускові кафедри);
г) розширення практики проведення кафедрами університету конкурсів та інших заходів
щодо популяризації своєї спеціальності, інших форм участі кафедр у профорієнтаційній
роботі;
д) розширення співпраці з ПТНЗ, ВПУ, ВНЗ I-II рівнів акредитації, кадровими службами
установ та підприємств, у тому числі з залученням профільних за спорідненими
спеціальностями випускових кафедр;
є) більш активної профорієнтаційної роботи НКП та локальних центрів дистанційної
освіти СумДУ у своїх регіонах;
ж) розширення форм профорієнтаційної роботи під час консультацій з питань реєстрації
на зовнішнє незалежне оцінювання та під час його проведення;
з) залучення органів студентського самоврядування до профорієнтаційної роботи до
вступу в СумДУ за місцем проживання студентів.
Відповідальні: доц. Зимак Ю.А., доц. Мелейчук C.C.,
студректорат.
Термін виконання: 15.10.2013 р.
6.
Начальнику ОМУ доц. Юскаєву В.Б. розробити та подати до затвердження в ректорат
план заходів, спрямованих на систематизацію та активізацію роботи, спрямованої на
збільшення прийому за ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» як за денною, так і заочною
(дистанційною) формами навчання. При цьому звернути увагу на необхідність більш
активного залучення до цієї роботи випускових кафедр та вжиття заходів, що спрямовані на
активізацію профорієнтаційної роботи серед студентів інших ВНЗ та випускників минулих
років.
Термін виконання: 15.10.2013 р.
7.
Завідувачам випускових кафедр, і насамперед за напрямками підготовки
(спеціальностями), які не користуються популярністю серед абітурієнтів або програють
конкуренцію на ринку освітніх послуг іншим ВНЗ Сумщини та України, вжити заходів щодо
створення позитивного іміджу спеціальностей, зростання їх конкурентоспроможності у
порівнянні з аналогічними спеціальностями у інших ВНЗ (наприклад, організувати
підготовку студентів всієї спеціальності за спеціалізацією (профілізацією), яка є привабливою
для абітурієнтів та затребуваною на ринку праці тощо). В термін до 15.10.2013 р. надати
ректорату відповідні пропозиції.
8.
З урахуванням ринку освітніх послуг, пошуку нових видів та напрямків діяльності та з
метою їх оновлення до 01.12.2013 р. надати пропозиції щодо розширення програм з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців. Протягом 2013-2014 н.р.
забезпечити збільшення ліцензійних обсягів за програмою підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників «З електронних засобів та дистанційних
технологій навчання», підготовка за якою користується попитом у інших ВНЗ.
Відповідальні: доц. Божкова В.В.
9.
До 01.11.2013 р. розробити та затвердити план підготовки дистанційних курсів для
програм підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників "З
електронних засобів та дистанційних технологій навчання" та "З інноваційної педагогічної
діяльності".
Відповідальні: доц. Божкова В.В.
Термін виконання: 01.11.2013 р.
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10. Надати ректорату пропозиції щодо розширення напрямків підвищення кваліфікації та
сертифікації викладачів СумДУ за рахунок спеціалізованих програмам, які мають
прикладний характер, участі у міжнародних проектах.
Відповідальні: доц. Божкова В.В.
Термін виконання: 01.11.2013 р.
11. Культурно-мистецькому центру, спортивному клубу серед пріоритетних напрямків
своєї діяльності продовжити роботу щодо залучення шкільної молоді до культурно - та
спортивно-масових заходів, що проходять в «стінах» СумДУ.
Відповідальні: доц. Король О.В., доц. Бріжатий О.В.
Термін виконання: протягом року.
12. Директорам інститутів, деканам факультетів протягом жовтня-листопада 2013 року на
засіданнях вчених рад інститутів і факультетів за матеріалами Вченої ради університету
розглянути питання «Підсумки роботи у 2012-2013 н.р. щодо формування контингенту осіб,
що навчаються за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, курсами, формами навчання та
основні завдання на 2013-2014 н.р.» за напрямами та спеціальностями інститутів і
факультетів.

Голова Вченої ради

А.В. Васильєв

Секретар Вченої ради

А.І. Рубан
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