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1 ГОЛОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 2014
1.

Успіх СумДУ в міжнародних рейтингах, особливо QS: аналітична,
організаційна, програмно-технічна, «дипломатична» робота на досягнення
результатів.

2.

Стабільне
функціонування
інтегрованої
інформаційної
системи
університету, підтримка в робочому стані без критичних збоїв,
супроводження та розвиток в умовах дефіциту кадрів.

3.

Розробка та впровадження OCW, розбудова пілотної версії єдиної
електронної системи навчального контенту.

4.

Використання сучасних ефективних технологій – віртуальні сервери,
«хмарні» рішення, конструктори контенту тощо – що дозволило не зупиняти
ІТ – розвиток в умовах обмежених ресурсів.

5.

Активна участь в міжнародних проектах, виконання двох грантів Темпус в
основному фахівцями ІТ- підрозділів.

6.

Біша частина надходжень комп’терної техніки в базовий ВНЗ – за рахунок
грантів та спонсорської допомоги, причому найбільш сучасної та потужної.

7.

Активне залучення та використання сучасного ліцензійного програмного
забезпечення, в основному завдяки співробітництву з провідними світовими
компаніями.

8.

Участь в конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі освіти
2014 р., що дозволило підвищити в Україні імідж та позиції університету в
ІТ –галузі, підготували пакет підсумкових монографій та публікацій.

9.

Кількісне та якісне зростання показників веб-системи університету,
покращення вебометричних позицій.

10. Забезпечення зростаючого попиту на веб-супроводження (семінари,
спілкування тощо) наукової, навчальної, адміністративної діяльності
СумДУ з використанням сучасних технологій.
Зростання кількості, якості та значущості он-лайн трансляцій основних
університетських подій.
11. Залучення ІТ-фахівців СумДУ до проектів обласного, республіканського та
міжнародного рівнів, що підтверджує їх високий професіональний рівень та
імідж.
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2 ІТ- СКЛАДОВА СУМДУ
2.1 Комп’ютерно-телекомунікаційна система
Кількість комп’ютерних робочих місць телекомунікаційної мережі
університету складає 3028 од., з них в позабазових структурних підрозділах –
915.

Кількість комп'ютерів СумДУ

Кількість комп'ютерів (базовий
ВНЗ)
Загальна кількість комп'ютерів
2456
СумДУ
2298

2010

2011

2113

1991

1928

1820

1694

3028

2905

2793

2012

2013

2014

Кількість комп’ютерів базового ВНЗ та відсоток придбаних у поточному році

1694

1820

1928

1991

2113

1471
1155

17%
8%
2008р.

2009р.

13%

9%

11%

2010р.

2011р.

2012р.

5%

6%

2013р.

2014р.

Відсоток застарілих комп’ютерів, що використовуються більше 5 років по
базовому ВНЗ становить 1100 од. – 55% усього парку.
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913
1100

Використовуються 5 та меньше років
Застарілих (більше 5 років)

Кількість комп'ютерів по факультетам та МІ
437
315
229

203

207

179
130

114

49
МІ

ЕЛІТ

ТЕСЕТ
Всього

ФЕМ

77

87
10

ІФСК

ЮФ

З них застарілих

Загальна кількість придбаного комп’ютерного обладнання по базовому
ВНЗ
2009р.

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

2014р.
2 (грант)
120, зних:
спонс. – 29
гранти – 25
9, з них:
спонс. – 8
грант – 1
0
3, зних:
спонс. – 2
грант – 1

(у т.ч. для
корпусу «Н»)

Сервери

1

4

1

2 (2)

1

Комп’ютерів

118

220

155

220 (175)

101

Принтерів

45

42

53

74 (67)

9

Сканерів

16

15

9

10 (10)

0

Проекторів

7

18

11

18 (18)

1
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Закуплено у 2014 році по базовому ВНЗ
66

25
0

2

29

0

Сервери

0
Комп’ютерів

За кошти СумДУ

1

8
0

Принтерів
За кошти грантів

5

1

Ноутбуків,
планшетів

0

1

2

Проекторів

Спонсорська допомога

Загалом в університет надійшло комп’ютерного обладнання на суму
1 354 тис. грн, причому за рахунок грантів – на суму 666 790 грн.
Розподіл витрат коштів на придбання комп’ютерного
обладнання по базовому ВНЗ (тис. грн.)
11%
40%

кошти СумДУ – 537 тис. грн.,
грантові кошти – 667 тис. грн,
спонсорська допомога – 150 тис. грн.

49%

Фінансові витрати базового ВНЗ:
- Послуги (інтернет, телефонія, телебачення) телекомунікаційної системи –
348,853 тис. грн.
- Послуги щодо ремонту обладнання та обслуговування (ремонт принтерів,
моніторів, проекторів, копіювальних апратів тощо) – 385,326 тис. грн.
- Витрати на мережеве обладнання для забезпечення роботи
телекомунікаційної системи – 425,609 тис.грн.
- Загальна сума витрат на витратні матеріали для типографії та структурних
підрозділів СумДУ – 250,056 тис. грн.
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Загальна сума витрат по БВНЗ на телекомунікаційну систему становить –
1409,844 тис.грн.
Фінансові витрати позабазові підрозділи:
- Послуги (інтернет, телефонія, телебачення) телекомунікаційної системи–
109,400 тис. грн.
- Закупівля комплектуючих та комп'ютерної техніки – 40,370 тис.грн.
Витрати позабазових підрозділів на комп'ютерну техніку, ПЗ
та телекомунікаційне обладнання, тис. грн.
4627*
4353*
388
158

230

2010р.

298

200

293
98

2011р.
Загалом

143 150

74
2012р.
Інститути

166

2013р.

91

75

2014р.

Технікуми, коледжі

* У 2012 році був оснащений новий корпус Шосткінського інституту СумДУ.

Кількість точок бездротового доступу до мережі Інтернет – 117 одиниць (в
середньому на 1 точку 25 користувачів).

Бездротові точки доступу Wi-FI
120

7
6

100
80

70

60

0

87

51

40

20

Гуртожитки БВНЗ

26
3
2010

39

3
2011

16

26

23

2012

2013

2014
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Базовий ВНЗ
Позабазові структурні
підрозділи

Аналіз покриття wi-fi зонами:
- Гуртожиток 1 поверх – 50%.
- Гуртожитки 3, 4, 5 – 100% зали самостійної роботи.
- Бібліотека СумДУ БВНЗ – 2 поверх 100%, 3,4 - 10-15%.
- Бібліотека СумДУ Медичний інститут – 2 поверх 100%.
- Водно-веслова база – 15%.
- Навчальні корпуси: Г ~ 55%; ЕТ – 70%; ЛА – 60%; ЛБ – 60%; М – 50%;
Н – 37%; Т – 30%; Ц – 45%.
- Медичний інститут – 45%.
- Санаторій профілакторій – 15%.
Максимальна пропускна здатність точок бездротового зв’язку (кількість
одночасних підключень) на сьогодні складає від 2000~2500 користувачів.
Наприклад, Ц219 дозволяє підключити не більш ніж 45 користувачів, Г200 та
Г100 – обмеження 25 користувачів. Це обумовлено конфігурацією точок
доступу, що розраховані на використання в невеликих офісах.
Загальна
кількість
фізичних
серверів
котрі
обслуговують
телекомунікаційну систему СумДУ – 49. Із них 26 серверів обслуговують
телекомунікаційну систему базового ВНЗ та 8 серверів – кафедри та підрозділи.
Загальна кількість серверів СумДУ
50
40
30
20
10
0

15

15

15

12

12

24

28

29

31

33

34

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7

Сервери (позабазові)

8

Сервери (базовий ВНЗ)

Кількість віртуальних серверів становить 61 одиницю. Систему
віртуалізації забезпечують 11 фізичних серверів. Це на сам перед забезпечують
економію бюджетних коштів на закупівлю, обслуговування та електричну
енергію.
80
70
60
50
40
30
20
10
0

60

61

54
Віртуальні сервери
СумДУ
24
8
1
2010

2
2011

6

8

11

2012

2013

2014

Фізичні сервери
забезпечення
віртуалізації СумДУ

Загальний парк серверів університету застаріває на сьогодні вже становить
46% відсотків. Для подальшого розвитку корпоративної інфраструктури
необхідно, що найменш оновлювати кожен рік не менше ніж 3-4 сервери.
Кожен рік програмне забезпечення все більш потребує більших ресурсів
систем, це веде до збільшення дискового простіру та інші показники. Так, на
сьогодні телекомунікаційну систему університету забезпечують три системи
збереження даних загальною ємністю 23 Тб.

2.2 Мультимедійне та лабораторне обладнання
2.2.1 Лабораторне обладнання
Кількість обладнання по базовому ВНЗ
Одиниця
виміру

Назва показника

Роботи
шт.
Лабораторні стенди та комплекси
шт.
Вимірювальні прилади
шт.
Оптичні мікроскопи
шт.
Електронні мікроскопи
шт.
Верстати
шт.
Електроустановки
шт.
Навчальна техніка, прилади та пристрої
шт.
військового призначення
Лабораторні нагрівальні установки
шт.
Одиниці аудіо-, відео- та фотоапарати
шт.
Мультимедійні проектори, дошок та ін.
шт.
Загальна кількість по базовому ВНЗ
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2013р.

2014р.

22
544
759
204
7
137
135

22
544
759
204
7
137
135

151

157

27
55
124
2165

27
61
127
2180

Кількість обладнання по позабазових структурних підрозділах СумДУ
Одиниця
виміру

Назва показника

Роботи
шт.
Лабораторних стендів та комплексів
шт.
Вимірювальних приладів
шт.
Оптичних мікроскопів
шт.
Електронних мікроскопів
шт.
Верстатів
шт.
Електроустановок (генератори, підсилювачі і т.п.)
шт.
Одиниць навчальної техніки, приладів та
шт.
пристроїв військового призначення
Лабораторних нагрівальних установок
шт.
Одиницю аудіо-, відео- та фотоапаратури
шт.
Мультимедійних проекторів, дошок та ін.
шт.
Загальна кількість по позабазових структурних
підрозділах СумДУ

2013р.

2014р.

4
520
856
7
36
72
67

4
520
856
7
36
72
67

11

11

29
76
32

29
76
32

1710

1710

2013р.

2014р.

26
1064
1615
211
43
209
202

26
1064
1615
211
43
209
202

162

168

56
131
156
3875

56
137
159
3890

Загальна кількість обладнання
Одиниця
виміру

Назва показника

Роботи
шт.
Лабораторних стендів та комплексів
шт.
Вимірювальних приладів
шт.
Оптичних мікроскопів
шт.
Електронних мікроскопів
шт.
Верстатів
шт.
Електроустановок (генератори, підсилювачі і т.п.)
шт.
Одиниць навчальної техніки, приладів та
шт.
пристроїв військового призначення
Лабораторних нагрівальних установок
шт.
Одиницю аудіо-, відео- та фотоапаратури
шт.
Мультимедійних проекторів, дошок та ін.
шт.
Загальна кількість технічних засобів навчання

Останніми роками оновлення такого технічного та лабораторного обладнання як
станки, роботи, лабораторні стенди практично не було. Доцільно у 2015 році
провести моніторинг технічного обладнання, з метою уточнення даних,
створення електронної бази даних та виявлення застарілої техніки.
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2.2.2 Мультимедійне обладнання
Проведено проектування та монтаж мультимедійних аудиторій Ц216, Г100,
Ц238, центру сертифікації (ЕТ227). Встановлено та налагоджено роботи
інтерактивних мультимедійних проекторів в аудиторіях Г706, Т108 та кафедри
внутрішньої медицини. Загальна кількість аудиторій з інтерактивним
обладнанням – 6.
Треба зазначити те, що більшість аудиторій обладнані застарілими
проекторами котрі відпрацювали свій ресурс. Так, наприклад, необхідно
провести повну заміну проекторів в Актовій залі. На сьогодні загальна кількість
заявок щодо придбання нових проекторів складає 7 одиниць, але для нормальної
роботи необхідно замінити ще не менш 10 проекторів. Таким чином, загальна
потреба становить 17 проекторів.
Протягом навчального року було проведено конкурс «Ефективне
застосування мультимедійного інтерактивного обладнання у навчальному
процесі СумДУ», 3 кафедри отримали мультимедійні інтерактивні проектори.

2.3 Інтелектуальне забезпечення
Інтелектуальне забезпечення єдиної інтегрованої інформаційної системи
складається з програмного, інформаційного, організаційного та методичного
компоненту. Ці компоненти реалізовані у вигляді основних інформаційних
систем, що інтегровані навколо web-системи та між собою:
- Система управління та захисту телекомунікаційної мережі;
- Інформаційно-аналітична система «Університет»;
- Інформаційна система електронного навчання;
- Web-cистема університету;
- Інформаційно-бібліотечна система.
2.3.1 Інформаційно-аналітична система «Університет»
Забезпечує підтримку та автоматизацію процесів керування усіх складових
діяльності університету. Розширено функціональні можливості та збільшилась
кількість користувачів до 390 ( у 2013 – 380 )
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Користувачі

* - Інформаційний сервіс
** - На стадії впровадження
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Контракти військової кафедри

*Наукові договори керівників

Кафедра ТМБ

Нормативна база

ФПКПО

38

Контингент співробітників

40

Профком

Документи

Відділ кадрів

214

** Оргструктура

*Типові посадові інструкції

40

*Шаблони документів

*Контроль виконання

20

Рішення рад

50

Відрядження

Тестування

Реєстрація і контроль

Тестування іноземців по ІСУ

20

Кафедра економіки природокорист.

Кафедра інформатики

Кафедра ПЕ (олімп. по БЖД)

30

Кафедра іноземних мов

10

Кафедра економ. теорії

50

Консолідовані звіти та платежі 1С

190
0
180
0
170

Наукові договори

Контракти ЦПО та аспірантури

60

Контракти іноземців

Контракти українських студентів

Собівартість навчання

Розподіл коштів

40

Субрахунки підрозділів

Деканат ЦПО

Деканат КІ

Деканат ШІ

Деканат ЦЗДВН

00
160
0
150

Дисципліни за вибором

Стипендія

Абітурієнт

Деканат денної форми

Навантаження кафедр та викладачів

Рейтинг підрозділів

*Розклад навчального процесу

Робочі програми

Диспетчер зайнятості

Графіки навчального процесу

240
230
220
210

Навчальний план

Конкурс окремо по підрозділам

Профільні класи

Підготовчі курси

80

Приймальна комісія ЦПО та ФПМО

0
140
0
130
0
120
0
110

Приймальні комісії ШІ та КІ

100

Приймальна комісія БНЗ

Функціональні
модулі

Автоматизована система «Університет»

Навчання

240

2013 рік
2014 рік

200

Загальна кількість зареєстрованих користувачів системи - 390

Студент

155
140

90
105

90

70

50
Фінанси

Персонал
38
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2.3.2 Інформаційна система електронного навчання
Функціонування університетської системи e-learning забезпечується
комплексом таких програмно-інформаційних середовищ СумДУ, як
автоматизована система дистанційного навчання, відкритий освітній
ресурс OCW, конструктор навчальних матеріалів, електронний каталог,
інституційний репозитарій.

Потребує
розробки

Платформа дистанційного навчання «Salamstein» (http://dl.sumdu.edu.ua/) –
це автоматизована система, що забезпечує комплексне рішення для організації
дистанційного навчання шляхом інтеграції підсистем управління навчальним
матеріалом і навчальним процесом з віртуальним навчальним середовищем.
OCW СумДУ (http://ocw.sumdu.edu.ua) – це відкритий електронний ресурс
структурованих колекцій навчально-методичних матеріалів дисциплін.
Lectur`ED (http://elearning.sumdu.edu.ua/) – конструктор навчальнометодичних матеріалів.
Реалізована єдина програмно-інформаційна модель представлення
навчального контенту дозволяє здійснювати пошук матеріалів за різними
параметрами на OCW СумДУ, представляти матеріал в зручному для студента
вигляді, експортувати матеріал у формі дистанційного курсу до навчальної
платформи дистанційного навчання
(http://dl.sumdu.edu.ua), інтегрувати
матеріали зі всесвітніми агрегаторами відкритих навчальних ресурсів, зокрема
консорціуму http://www.oeconsortium.org. Крім того, створювати навчальний
контент може будь-який бажаючий засобами відкритого конструктора
навчальних матеріалів «Lectur’ED».
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Стан системи дистанційного навчання
Показник
1. Кількість бакалавратур/
фахових спрямувань/спеціальностей
за дистанційною формою навчання, усього
для російськомовного контингенту
для англомовного контингенту
2. Зареєстрованих користувачів з ролями студентів
3. Зареєстрованих користувачів з ролями викладачів
4. Загальна кількість навчальних дисциплін, що
викладаються у звітному році та забезпечені
дистанційними курсами, усього
у т.ч.: україномовні версії
російськомовні версії
англомовні версії
5. Загальна кількість тренажерів
5.1. Розроблено віртуальних тренажерів за
рік
6. Загальна кількість тестових завдань
6.1. Розроблено тестових завдань за рік
7. Загальна кількість відеоматеріалів
7.1. Розроблено відеоматеріалів за рік
8. Розроблено версій дистанційних курсів за рік,
усього
у т.ч.: україномовних
російськомовних
англомовних
9. Проведено атестацію дистанційних курсів за рік

порівняння
з 2013
роком, ∆

порівняння
з 2013
роком, %

+2

13%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7/7/6

7/7/6

9/9/6

9/9/6

9/9/6

11/11/6

4/4/0
0/0/0
1218
142

5/5/0
0/0/0
1849
241

5/5/0
0/0/0
1212
207

8/8/0
0/0/0
2200
230

8/8/0
0/0/0
2001
274

8/8/1
0/0/0
2448
259

+1
0
+447
-15

13%
0%
22%
-5%

157

173

202

229

240

307

+67

28%

98
68
0
760

114
73
0
980

143
88
0
1235

170
95
0
1 464

184
94
0
1502

266
138
0
1 578

+82
+44
0
+76

45%
47%
0%
5%

108
25 500
3534
67
67

220
32 107
6607
94
27

255
38 700
6593
102
8

229
50 765
12065
197
95

38
60968
10 203
350
153

76
84 426
23 458
371
21

+38
+23 458
+13 255
+21
-132

100%
38%
130%
6%
-86%

27
22
5
0
0

30
16
14
0
0

32
29
3
0
3

40
27
13
0
10

20
15
5
0
3

77
50
25
2
12

+57
+35
+20
+2
+9

285%
233%
400%
100%
300%
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2.3.3 Веб-система університету
Основні статистичні показники:
-

кількість публічних сайтів – усього 163 (150 – у 2013 р.):
18

2

5

Центральні ІТ-служби
35

3

МІ
ЕлІТ

8

ФЕМ
ТеСЕТ

ІФСК

18

ЮФ

31

ШІ
КІ

20

Інше

23

-

кількість нових або суттєво модернізованих старих – усього 10:
1

МІ
ІФСК

3

6

-

ЮФ

кількість сайтів, що використовують ПЗ, відмінне від рекомендованого
(того, що офіційно підтримується ЦВВМ): 40%;
кількість адміністраторів: 80;
кількість адміністраторів, сертифікованих ЦВВМ: менше 10% через
постійну ротацію адміністраторів, хоча загалом вивчено більше 70
адміністраторів.
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Основні вебометричні показники у порівнянні з минулим роком
Назва індикатору

Значення 2013 р.

Значення 2014 р.

Кількість проіндексованих
документів pdf, doc, ppt,
docx, pptx (Google)
Кількість проіндексованих
наукових статей (Google
Scholar)
Кількість проіндексованих
наукових статей, які були
опубліковані протягом
останніх 5 років (Google
Scholar)
Кількість зовнішніх
гіперпосилань (MajesticSEO)
Кількість активних
зовнішніх гіперпосилань
(MajesticSEO)
Середньомісячна кількість
унікальних користувачів
україномовної та
російськомовної версій
головного web-сайту (Google
Analytics)
Середньомісячна кількість
унікальних користувачів
англомовної версії
головного web-сайту (Google
Analytics)

81 194

84 818 (+4.46%)

29 200

33 005 (13.03%)

16 000

18 900 (+18.13%)

424 672

678 382 (+59.74%)

149 949

129 990 (-13.31%)

16 282

20 022 (+22.97%)

1 501

1 622.083 (+8.07%)

Профіль зовнішніх гіперпосилань домену sumdu.edu.ua
(більшість цитувань – з низькоякісних джерел)
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2.3.4 Програмне забезпечення
Витрати на програмне забезпечення по базовому ВНЗ (тис.грн.)
По базовому
ВНЗ (тис. грн.)

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014р.

90,7

116,7

121,7

134,6

176

Витрати на ПЗ по позабазових підрозділах – 13,2 тис.грн.
Ліцензійне системне програмне забезпечення: Microsoft, Autodesk, Intel,
Delcam
СумДУ – перший університет України, всім студентам якого корпорацією
Microsoft надано безкоштовний доступ до сучасного офісного програмного
забезпечення Office365 Pro. - 15786 ліцензій (реальна вартість однієї ліцензії 1,5$
за місяць, тобто за рік близько 4,5млн.грн.). У 2014 році активність користування
студентами та викладачами ПЗ значно збільшилась, так для доступу до
операційних систем та засобів програмування зареєструвалось у 3 рази більша
кількість користувачів, а у «хмарному» Microsoft Office 365 активізували свій
запис близько 5000 користувачів, а встановили Office на власний комп’ютер
більше 1000 користувачів.
Інші ліцензійні програмні продукти: Siemens, CISCO, 1C, Компас, AnSys, Solid
Works, NetClass Pro, Borland Delphi 2006 Edu, MikTeX, Adobe Flash 8, Adobe CS5
Design, Adobe Creative Suite 6, ABBYY FormReader 6, Інформаційно-бібліотечна
система «УФД/Бібліотека», modeFRONTIER V4 Premium, SPSS, "АВК-3" з
підсистемами "ДЦ" та "ПД", «Лоза», «Спрут ТП», Camtasia Studio, «Діалог
Нібелунг», DRWEB, Abbyy Fine reader, ЕОЛ-2000, ЕКОЗВІТ.
Загальна кількість наявних ліцензій*
2010р.
1129

2011р.
2139
+ Corel (1000)

2012р.
2771
+ Microsoft
(серверні у
СумДУ та ПЗ
Шостка)

2014
18777
+ Office 365 Pro
(15786)
+Abbyy Fine
reader (10)
+ЕОЛ-2000
+ЕКОЗВІТ
+5 Adobe Creative
Suite 6
*кількість ліцензій не включає доступні для викладачів та студентів безкоштовні програмні
продукти Microsoft DreamSpark (операційні системи, засоби програмування та серверні
системи для навчального процесу) та Autodesk (повнофункційні навчальні версії)
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2013
2974
+ Camtasia
Studio(4)
+ Діалог
Нібелунг (29)
+DRWEB(170)

В СумДУ є позитивні приклади придбання сучасного ліцензійного ПЗ:
- кафедра журналістики отримала за грантовим проектом сучасні
комп’ютери Apple із встановленим програмним забезпеченням компанії
Adobe;
- надається безкоштовний доступ до програмного забезпечення Microsoft
для навчального процесу (http://it.sumdu.edu.ua/mirosoft);
- надається безкоштовний доступ до програмного забезпечення Autodesk
(http://it.sumdu.edu.ua/autodesk);
- за спеціальною академічною підпискою отримано доступ до ПЗ Corel.
Але залишається проблема використання неліцензійного програмного
забезпечення!

3 ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІТ-ПІДРОЗДІЛІВ
3.1 Центр технічного обслуговування інформаційних систем
Напрямки діяльності у 2014:
1. Підтримка телекомунікаційної комп’ютерної мережі СумДУ.
2. Адміністрування серверів та поштової системи СумДУ.
3. Захист АС та WEB систем СумДУ
4. Обслуговування
систем
відеоспостереження,
внутрішнього
телемовлення, радіо та охоронної сигналізації.
5. Обслуговування телефонної системи СумДУ та АТС.
6. Ремонт та модернізація комп’ютерної та периферійної техніки.
7. Супровід конференцій, презентацій тощо.
8. Робота пункту заправки, ремонту та регенерації картриджів
9. Робота за планування закупівель та перерозподілу комп’ютерної,
телекомунікаційної, та подібної техніки.
АДМІНІСТРУВАННЯ СЕРВЕРІВ ТА ПОШТОВОЇ СИСТЕМИ СУМДУ.

1.

2.

Проведено роботи з реєстрації поштового домену sumdu.edu.ua для
поштової системи співробітників СумДУ з використанням сервісів Google.
Переведено 39 структурних підрозділів загальної кількістю користувачів
458, у тому числі віддалені структурні підрозділи Шостки та Конотопу. На
сьогодні рівень реєстрації розрахований на підтримку 2500 користувачів,
система використовує логотипи СумДУ та адреси, що включають
sumdu.edu.ua але не завантажує сервери СумДУ.
Встановлено власний хмарний сервер cloud.sumdu.edu.ua з можливістю
синхронізації даних на персональних комп’ютерах, працюючий під
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3.

4.

5.
6.
7.

керівництвом операційних систем Windows, Mac OS, Linux та мобільних
пристроїв під Android, iOS. Доступ до сервісу можливий для кожного
співробітника СумДУ з виділенням 10 Гб простору.
Встановлено та налагоджено у відповідності до грантових програм 2 нових
сервери котрі забезпечують роботу дистанційної форми навчання та вебсервісів СумДУ. Сумісно з бібліотекою та адміністратором введено в дію
новий сервер репозитарію СумДУ.
Для забезпечення роботи дистанційної системи СумДУ введено в дію 3
нових віртуальних сервери (загальна кількість 6 серверів). Проведено
роботи з захисту інформації, що циркулює між серверами дистанційної
форми навчання за допомогою захищеного з’єднання. Також було
впроваджено сервер веб-конференцій для дистанційної форми навчання на
основі системи BigBlueButton.
Для забезпечення антивірусного захисту інформації користувачів введено в
дію 2 сервери DrWeb та Symantec.
Встановлено сервер для захищеного з’єднання віддалених підрозділів по
шифрованому каналу зв’язку VPN.
Для забезпечення реалізації комплексної системи енергозбереження
встановлено 2 сервери для зняття показників споживання тепла та
електроенергії. Встановлено та налагоджено 3 пристрою зняття інформації
з електронних лічильників споживання електроенергії.
ЗАХИСТ АС ТА WEB-СИСТЕМ СУМДУ

1.

2.

3.

Для забезпечення захисту доступу до веб-серверів СумДУ було встановлено
криптографічний протокол, який передбачає більш безпечний зв'язок
(Secure Sockets Layer - рівень захищених сокетів). В першу чергу, це
забезпечує безпечне з’єднання з веб-серверами для адміністрування
телекомунікаційної системи. Також встановлено сертифікат безпеки на
головний веб-сервер університету (sumdu.edu.ua).
Підготовлено документи та успішно пройдено сертифікацію для обробки
документів з грифом ДСК. Затверджено Положення про відділ захисту
інформації в АС. Проведено відповідні роботи та підготовлені документи
щодо забезпечення роботи в ЄДЕБО системі користувачів.
Проведено відповідні роботи з оновлення програмної та технічної складової
веб-системи СумДУ. На головному веб-сервері СумДУ встановлено
спеціалізоване програмне забезпечення fail2ban – «ловушка». Головним
завданням цієї системи є виявлення та блокування окремих IP-адрес, з яких
проводиться несанкціоноване проникнення в захищену систему.
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РЕМОНТ МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПЕРИФЕРІЙНОЇ ТЕХНІКИ.

1.

2.

3.
4.

Забезпечено ремонт застарілої комп’ютерної техніки та офісних пристроїв з
подальшим розподілом між структурними підрозділами СумДУ – 47
одиниць комп’ютерної техніки, 9 принтерів, 10 моніторів та 6 сканерів.
Проведено відповідне встановлення та налаштування ПЗ. Силами Центру
було здійснено ремонт 31 монітору, це надало економію приблизно
5 тис. грн.
Проведено ремонт 126 системних блоків, їх налаштування та підключення.
Здійснено профілактичні роботи 137 системних блоків.
Проведено обслуговування 723 користувачів комп’ютерної техніки (це
приблизно по 3 обслуговування на день).

89
126

ремонт техніки
Ремонт сб

153
723

Профілактика
виклики

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕЛЕФОННОЇ СИСТЕМИ СУМДУ ТА АТС. СИСТЕМ
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ, ВНУТРІШНЬОГО ТЕЛЕМОВЛЕННЯ, РАДІО ТА
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

1.
2.
3.
4.

5.

Проведено роботи з налагодження АТС СумДУ, забезпечено резервування
даних, з відновлення та ремонту ліній зв’язку понад 90.
Введено в дію 5 нових номерів та проведено відповідне відновлення 17
номерів.
Проведено роботи з встановлення систем відеоспостереження 1, 2, 3
гуртожитків СумДУ (нових камер відеоспостереження 15 одиниць).
Здійснено роботи по забезпеченню чергових корпусів Г, Ц, ЛА, БІЦ, 1, 2, 3
гуртожитків, медичного інституту комп’ютерною технікою та встановлено
відповідне
програмне
забезпечення
для
відображення
камер
відеоспостереження.
Забезпечено відеозапис та його обробку при проведення «КРОК» студентів
медичного інституту.
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РОБОТА ПУНКТУ ЗАПРАВКИ, РЕМОНТУ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ КАРТРИДЖІВ

На підставі кошторисів та виконаної роботи заправок, ремонтів, регенерацій
картриджів було розраховано економічний ефект в розмірі 20754,42 грн.
РОБОТА ЗА ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
КОМП’ЮТЕРНОЇ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ, ТА ПОДІБНОЇ ТЕХНІКИ

1.

Забезпечено закупівлю телекомунікаційного обладнання для нових
спеціальностей
«Інформаційно-комунікаційні
технології»
кафедри
комп’ютерних наук та «Телекомунікаційні системи та мережі» кафедри
електроніки та комп’ютерної техніки. Проведено роботи з часткового
оснащення лабораторії кафедри ЕКТ по напряму «Телекомунікації».

2.

Організовано
закупівлю
комплектуючих
до
комп’ютерної,
телекомунікаційної, периферійної та іншої техніки для забезпечення
мінімальної підтримки роботи телекомунікаційного обладнання та
периферійного офісного обладнання СумДУ.
СУПРОВІД КОНФЕРЕНЦІЙ, ПРЕЗЕНТАЦІЙ ТОЩО.

1.

Забезпечено супровід конференцій, презентацій тощо приблизно 95
одиниць (із них 20 у вихідні дні), це приблизно 1 захід на 2,7 робочих дні.

2.

Для обслуговування маємо 0,5 ставки ст. лаборанта за сумісництвом. За
останній рік більш ніж в 1,5 рази збільшилась кількість заходів і на сьогодні
0,5 ставки це вже не достатньо для якісної їх підготовки та проведення.

3.2 Центр комп’ютерних технологій
Основні роботи виконані у 2014 році:
1.

2.

3.

Організовано закупівлю комп’ютерної техніки та забезпечено мінімально
допустимий запас для ремонтів та оновлення техніки, що виходить з ладу.
Організовано закупівлю обладнання згідно грантів програми ЄС TEMPUS.
Завдяки продуктивній співпраці з Microsoft СумДУ став першим
університетом в Україні, всім студентам якого надано безкоштовний доступ
до сучасного офісного програмного забезпечення Office365 Pro – 15786
ліцензій.
Завдяки впровадженню технологій Microsoft Office 365 освоєно нову
сучасну платформу для організації веб-конференцій. Веб-конференції та
онлайн-семінари проводились постійно (від 2 до 5 за місяць), з них 15
міжнародних, у тому числі у рамках наукових та грантових проектів.
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4.

5.

6.

7.

8.

Оновлено поштову систему студентів з використанням технології Microsoft
Office 365, система дозволяє вирішити питання управління ІТ-проектами та
організації якісних веб-конференцій з великою кількістю користувачів,
система використовує логотипи СумДУ та адреси, що включають
sumdu.edu.ua але не завантажує сервери СумДУ, паралельно можливо
організовувати будь-яку кількість веб-конференцій. Система також
дозволяє організовувати спільну роботу з документами та підтримує
мобільність користувачів.
Здійснювалась підготовка відеоматеріалів та монтаж якісних відеороликів з
використанням 3D технологій для потреб СумДУ, всеукраїнських та
міжнародних виставок, розроблені та оновлені рекламні презентації для
конференцій, семінарів тощо.
Створено центр тестування спільно з ТОВ «Освітньо-екзаменаційний
центр» отримано 15 сучасних комп’ютерів для проведення сертифікації за
програмами TOEFL та Pearson VUE. Центр надає можливість отримати
міжнародні сертифікати, що підтверджують професійне знання іноземних
мов та ІТ-продуктів і технологій міжнародних компаній Microsoft, Cisco,
IBM, Apple, Google, Sun, Oracle, HP тощо
Проведено
конкурс
«Ефективне
застосування
мультимедійного
інтерактивного обладнання у навчальному процесі СумДУ», 3 кафедри
отримали мультимедійні інтерактивні проектори.
Підготовлено документи та успішно пройдено планову інспекційну
перевірку організовану відділом безпеки радіаційних технологій Східної
державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки. Перевірено виконання
вимог чинного законодавства, норм, правил і стандартів з радіаційної
безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ).

3.3 Центр інформаційних систем
Основні роботи 2014 року:
1. З метою побудови, підтримки та розвитку інформаційно-аналітичної
системи «Університет» :
- Програмне забезпечення модулю «Деканат» було адаптоване та
впроваджено у центрі післядипломної освіти.
- Розроблено програмне забезпечення для підтримки нового інформаційного
сервісу «Реєстр типових посадових інструкцій».
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-

-

-

-

-

-

-

-

Ведуться роботи по впровадженню нового програмного модулю
«Оргструктура» автоматизованої підсистеми «Документи» у загальному
відділі університету.
На стадії тестування та впровадження знаходиться програмне
забезпечення щодо відкритого web-доступу студентам до робочих програм
всіх навчальних дисциплін та програмне забезпечення щодо обміну
особовими справами студентів між віддаленими структурними
підрозділами та базовим ВНЗ.
Внесені зміни у програмне забезпечення підсистеми «Рейтинг підрозділів»
для розрахунку рейтингу згідно Методики нової версії.
Розроблено механізм автоматизованого розрахунку практик та дисциплін
за вибором студента програмного модулю «Навантаження кафедр та
викладачів» комплексної автоматизованої підсистеми «Навчальний
процес», ведуться роботи щодо подальшого удосконалення механізму
автоматизованого розрахунку навантаження кафедр та обліку навчальної
роботи що виконується на умовах погодинної оплати.
Внесені значні зміни в програмне забезпечення підсистеми «Абітурієнт»
та відповідні інформаційні сервіси для формування конкурсу окремо по
базовому навчальному закладу, Шосткінському та Конотопському
інституту. Розроблено нові статистичні форми по прийому на ОКР
«магістр» та «спеціаліст» для підсистеми «Абітурієнт».
Внесені зміни в програмне забезпечення підсистеми «Деканат» для
дипломів спеціалістів. Сформовано інформаційне забезпечення для
проведення приймальної компанії 2014 року.
Проводилися роботи по удосконаленню програмного забезпечення
модулю «Робочі програми» комплексної автоматизованої підсистеми
«Навчальний процес», модулю «Консолідована звітність» автоматизованої
підсистеми
«Контракти»,
модулю
«Субрахунки
підрозділів»
автоматизованої підсистеми «Фінанси».
Ведуться роботи по розробці програмного забезпечення для подальшої
інтеграції автоматизованої системи електронного навчання з комплексною
підсистемою «Навчальний процес». Також, виконувались поточні роботи
в БНЗ та Шосткінському і Конотопському інститутах по супроводу
підсистем автоматизованої системи «Університет», адмініструванню
серверів системи, консультації та навчання користувачів системи.
Розширюються бібліотеки прикладних програмних компонент, шаблонів
проектування та інтеграції, розвитку програмного забезпечення для
уніфікованої роботи користувачів з будь-якою задачею системи.
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2. Для розвитку інформаційної системи електронного навчання роботи
проводились за наступними напрямками: підвищення захищеності системи,
покращення користувацького інтерфейсу, інтеграція із сторонніми сервісами,
впровадження педагогічних інновацій, удосконалення підсистем контролю
знань, удосконалення засобів розробки контенту.
Вдосконалено сервіс Lectur.ED (для самостійної розробки та
розповсюдження навчального контенту користувачами системи), OCW (для
розміщення навчального контенту у вільному доступі).
Поглиблена інтеграція з АС «Університет», зокрема імпорт навчальних
програм та планів, становлення зв’язку між ними та навчальними матеріалами
системи дистанційного навчання.
Модернізовано модуль розробки матеріалів (додано можливість
експорту/імпорту матеріалів, поліпшено процес розробки курсів), модуль
деканату (додано користувацькі звіти), модуль головної сторінки та пошти та
інші.
3. З напряму інформаційних систем електронного документообігу ведуться
роботи по розробці архітектури нового інформаційного сервісу «Архів
документів» для авторизованого доступу співробітників через сайт університету
к електронним копіям документів. Для інформаційного сервісу «Шаблони
документів» продовжено розроблення механізму формування електронних
документів шляхом заповнення відповідних форм, розроблено та впроваджено
нові шаблони документів, ведуться роботи подальшого наповнення цього
сервісу електронними шаблонами.
Виконується розробка інших інформаційних систем та сервісів: новий
інформаційний сервіс «Реєстр типових посадових інструкцій» та сервіс
«Науково-технічні розробки та сервісні наукові послуги». Проводилися роботи
по модернізації медіа архіву та сервісу «Нормативна база СумДУ». Протягом
року проводилися роботи по перенесенню інформаційних сервісів СумДУ на
новий хостинг.

3.4

Центр вебометрії та веб-маркетингу

Основні задачі з розвитку веб-системи СумДУ виконані у 2014 р.:
1.

Програмно-технічна реалізація:
- веб-сайту проекту «Зелений університет», у тому числі, для
представлення СумДУ в міжнародному рейтингу UI Greenmetric;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

- веб-сайту СумДУ, ЧНТУ та ХНУ на здобуття Державної премії України
в галузі освіти у 2014 році;
- нового сайту кафедри фінансів, англомовної версії сайту кафедри
МАіМО, навчальної wiki-енциклопедії кафедри ТМВІ, кафедри теорії та
історії держави і права.
Модернізація офіційного шаблону веб-сайтів кафедр та факультетів (у тому
числі адаптація під мобільні пристрої на базі ОС iOS).
Розроблення модуля виведення розкладу занять на ресурсі, окремому від
самого сайту розкладу занять (побажання факультетів та кафедр).
Розроблення рекламної продукції для представлення результатів СумДУ в
міжнародних рейтингах.
Доопрацювання модуля інтеграції СумДУ з соціальними мережами.
Старт проекту автоматизованої системи персональних сторінок
співробітників СумДУ (розроблено технічне завдання та «ядро» системи).
Методичне супроводження веб-системи СумДУ: створення поетапних
інструкцій по конфігурації системи управління контентом веб-ресурсів
СумДУ, створення навчальних тестів для перевірки знань адміністраторів
веб-системи СумДУ.
ІНТЕРНЕТ-ТЕЛЕБАЧЕННЯ СУМДУ

-

-

-

Основні показники діяльності:
усього проведено 12 багатокамерних онлайн-трансляцій (у 2013 році – 5), з
них 6 – на замовлення зовнішніх партнерів;
більшість трансляцій в прямому ефірі та у запису транслювалися на
Сумській ОДТРК (постійна реклама СумДУ);
загальна кількість переглядів на сервісі відеохостингу YouTube – близько
4000;
створено публічний відео-архів багатокамерних онлайн-трансляцій СумДУ:
http://web.sumdu.edu.ua/ua/internet-tv.
Проблемні питання:
моральна застарілість відеокамер – найсерйозніша проблема, оскільки
відповідних камер немає і у партнерів СумДУ (ОДТРК, приватні особи
тощо), які надають в оренду інше обладнання;
проблеми з імплементацією наказу ректору № 340-I «Про представлення у
web-просторі профорієнтаційних, наукових, спортивних, культурномасових та інших заходів» від 10.04.2012 р.
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ІНТЕРНЕТ-РАДІО СУМДУ

Основні показники діяльності у 2014 році:
модернізовано програмну компоненту Інтернет-радіомовлення в частині
автоматизації створення сітки мовлення та збереження історії трансляцій
(вимога зовнішніх партнерів);
незважаючи на постійні апаратно-технічні проблеми, Інтернет-радіо СумДУ
мовить цілодобово на трьох тематичних радіоканалах;
аудиторія слухачів складає більше 50 унікальних користувачів щодня;
Інтернет-радіо СумДУ було включено у відомі національні та міжнародні
каталоги (proradio.org.ua. radiosure.com, guzei.com, in-radio.ru, тощо).

-

-

Проблемні питання
проблеми з імплементацією наказу ректору № 881-I «Про організацію
функціонування Інтернет-радіо СумДУ» від 14.11.2011; як наслідок –
відсутність програм виробництва СумДУ, окрім окремих програм від
кафедри журналістики;
деякі партнери СумДУ (BBC, Deutche Welle) повністю зупиняють
виробництво програм української та російською мовами або суттєво
скорочують (Radio France Internationale, Sweriges Radio) – необхідність
пошуку нових домовленостей, наприклад, з Poskie Radio (Польща), Sweriges
Radio (Швеція), Радіо «Свобода» (США), «Громадське радіо» (Україна),
Радіо «Ера» (Україна) тощо.

-

-

3.5

Організаційно-методичний центр технологій електронного
навчання

Основні задачі виконані у 2014 р.:
Розроблення дистанційних курсів згідно Плану розроблення
дистанційних курсів за переліком ОКР, які визначені наказом №538 – І
від 10.06.2013 р., у тому числі англомовного проекту.
До Плану розроблення ДК факультетами були внесені зміни на підставі нових
розроблених навчальних планів. Також були переглянуті терміни розробки
дистанційних курсів.
1.

План розроблення ДК на 2014-2015 навчальний рік та його виконання:

Розроблення до 31.05.2014 р.
з апробацією до 31.12.2014 р.
Фактичні результати станом на
10.12.2014

Англійською
мовою

Російською
мовою

Українською
мовою

Загалом

2

244

407

653

2

25

50

77
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Фактичні результати розроблення дистанційних курсів по факультетам:
Дистанційні курси,
Факультет розроблені більше ніж на 90%
ua
ЕлІТ
ІФСК
ТеСЕТ
ФЕМ
ЮФ
Підсумок

ru
15
7
9
18
1
50

7
3
3
9
3
25
77

Тренажери

Відкриті
завдання

Тестові
питання

Лекційні
матеріали

en
2
0
0
0
0
2

13
27
5
43
0
89

64
16
18
56
6
160

5691
2353
2530
8820
3948
23458

1227
225
375
1102
676
3610

Завдяки впровадженню модуля "Salamstein Studio" (Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір – No.54237, 2014.) при розробленні дистанційних
курсів викладачі мають змогу самостійно виконувати значну частину робіт, що
суттєво збільшило кількість розроблених матеріалів у 2014 році та дистанційних
курсів загалом у порівнянні з минулими роками.
2.
В рамках пілотного впровадження OpenCourseWare була розроблена
організаційна модель його наповнення та застосування, розроблено Положення
про відкритий освітній ресурс «OCW СумДУ», проведено методичні семінари
для викладачів, технічно і організаційно забезпечено функціонування ресурсу.
Станом на 24.12.2014 у відкритому доступі розміщено матеріали 26 дисциплін.
3.
Впровадження e-learning в денну форму навчання. До 15.05.2014 р.
підготовити сумісно з ОМУ план створення кафедрами електронних навчальнометодичних матеріалів для навчального процесу за денною формою навчання із
застосуванням web-сервісу Lectur’ED у відповідності до плану-графіку на 20132015 рр. поетапного переводу окремих складових навчального процесу за
денною і заочною формами на електронні технології навчання (згідно наказу
№236–І від 15.03.2013 р.). Різнопланові роботи з впровадження e-learning в денну
форму навчання велися, але план-графік не підготовлено, поетапного переводу
окремих складових навчального процесу за денною і заочною формами на
електронні технології навчання ще не розроблено.
4.
В рамках розробленої концепції elearning в СумДУ розроблені навчальні
ресурси впроваджувалися для забезпечення електронного навчання в СумДУ. З
метою впровадження технологій elearning проводилися семінари та навчання
викладачів, зокрема в рамках програм ФПКПО.
Про стан застосування навчальних ресурсів у навчальному процесі
доповідалося на Вченій раді 13.11.2014.
Впровадження відкритого конструктора навчальних матеріалів «Lectur.ED»
(Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – No.53081, 2014) вже
сприяло застосуванню електронних навчальних матеріалів в денній та заочній
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формі. Але частка викладачів, що його реально застосовують поки що досить
мала – лише 11 викладачів застосовують свої матеріали активно. Хоча розміщені
матеріали на «Lectur.ED» мають 211 викладачів з 353 зареєстрованих. Але цей
процес поки що більше схожий на виконання вказівок керівництва.
Лише 2% дистанційних курсів використовувались в 2013-14 н.р. окремими
викладачами (кафедри ЕКТ, МСС, КН, Управління) переважно для проведення
контрольних заходів та ліквідації заборгованостей серед 150 студентів денної
форми, а також для підготовки студентів до олімпіад.

4 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ВИКОНАННЯ ГРАНТІВ ТА
ЗОВНІШНІХ ЗАМОВЛЕНЬ
4.1 Наукова робота, грантові проекти та міжнародна активність
1. Фахівці ЦІС, ЦКТ, ЦВВМ, ОМЦТЕН є основними виконавцями двох
грантових проектів Tempus:
- INURE «Інтегрована інформаційна система управління університетом:
впровадження досвіду ЄС в країнах СНД»;
- SUCSID «Inter-university Start-up centers for students’ innovations
development & promotion».
В рамках проекту INURE: фахівцями ЦІС проведено аналіз інформаційних
систем, що використовуються у різних університетах-партнерах та прийнято
участь у розробці Концепції побудови інтегрованої інформаційної системи
управління університетом. Для підтримки взаємодії учасників проекту
організовано та проведено декілька вебінарів за тематикою проекту. Відкрито
лабораторію
сучасних
інформаційних
систем
університетського
менеджменту. За кошти програми лабораторія оснащена сучасною серверною
системою з додатковим сховищем даних та двома персональними
комп’ютерами.
Фахівці ЦВВМ виконували аналіз технічної реалізації мобільного порталу
Університету Кобленц-Ландау.
За проектом SUCSID працювали фахівці ОМЦТЕН та ЦКТ.
Розпочато роботу Стартап-Центру СумДУ у співпраці з викладачами
СумДУ, підприємцями м. Суми, партнерами проекту SUCSID та Сумським
Бізнес Клубом, щонеділі проводились заходи із залученням студентів, діяльність
висвітлювалась на сайтах СумДУ та партнерів. Студентські проекти
представлено на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, один з проектів
зайняв на конкурсі у Львові 2 місце. Отримано сучасне технічне забезпечення за
грантові кошти на суму 239 990 грн. Створено сайт startup.sumdu.edu.ua.
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ЦВВМ отримано індивідуальний грант (3 600,00 євро) на річний доступ
до бази вебометричних даних Majestic для проведення вебометричних
досліджень.
2. За 2014 рік підвищили кваліфікацію, пройшли тренінги та стажування:
- в офісі QS та участь в IREG-7 Conference, 14-16 травня 2014, м Лондон та в
офісі QS, 21-26 жовтня 2014, м. Лондон – Фільченко Д.В.
- в університетах Молдови – Півень А.Г.
- в університеті Кобленц –Ландау (Німеччина) – Півень А.Г., Хоменко В.В.
- в університетах Белорусі – Півень А.Г., Хоменко В.В.
- в університеті Ле-Ман (Франція) – Хоменко В.В.
3.

Підтримаються зв’язки з міжнародними партнерами.
Так «Інтернет-радіо СумДУ» співпрацює:

Партнер
Медіацентр «ФДР»
(Україна)
BBC (Сполучене
Королівство)
Deutsche Welle
(Німеччина)
Radio France
Internationale
(Франція)
Sweriges Radio
Polskie Radio
(Польща)

Рік заснування
співпраці
2010

Контент, що ретранслюється

2010

Ліцензійний музичний контент, ексклюзивні
голосові ай-ді від українських артистів («Ви
слухаєте радіо СумДУ»), інформаційнорозважальні програми
Мовні курси, науково-популярні програми

2011

Мовні курси, науково-популярні програми

2012

Мовні курси, науково-популярні програми

2012
2012

Пізнавальні програми
Мовні курси

4. Наукова робота.
- Продовжена розробка та деталізація моделей та методів адаптивного
гіпермедіного навчального середовища. За результатами досліджень захищена
дисертація Кузікова Б.О. «Інформаційні технології аналізу та синтезу адаптивної
системи дистанційного навчання» (спеціальність 05.13.06 – інформаційні
технології).
- Значно збільшилась кількість наукових публікацій за 2014 рік. Загальна
кількість виданих наукових публікацій за напрямком роботи у 2014 році – 22, з
них: монографій – 4, свідоцтва про реєстрацію авторського права – 3,
англомовних – 4.
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4.2. Госпрозрахункова робота, послуги.
ЦВВМ:
1. Виконання господарчого договору № 23.04-01.14.СП від 10.11.2014
(замовник: Сумська ОДА). Наук. керівник: Фільченко Д.В.
2. Технічна підтримка веб-порталу Акредитаційної комісії України.
3. Технічна підтримка веб-порталу місцевих органів виконавчої влади
Сумської області.
ЦІС: В рамках виконання зовнішніх науково-технічних проектів
проводились роботи по супроводженню та розробці додаткової
функціональності інформаційно-аналітичної системи «Управління комунальним
майном міста» Сумської міської ради. Розпочато роботи по адаптації
програмного забезпечення системи для впровадження її в управлінні майном
комунальної власності міста Полтавської міської ради.
Проводилися роботи по подальшому впровадженню та підтримки роботи
автоматизованої системи «Звернення громадян».
Проводилися роботи по підтримці роботи автоматизованої системи
«Рейтинг
підрозділів»
в
управлінні
освіти
і
науки
Сумської
облдержадміністрації, автоматизованої системи «Реєстрація та контроль
документів» та інформаційного сервісу «Контроль виконання» в управлінні
житлово-комунального господарства Сумської облдержадміністрації.
Розроблено нову автоматизовану систему «Експерт» для автоматизації
роботи Акредитаційної комісії України з ліцензування та акредитації вищих
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, ведуться роботи по впровадженню
системи.
Навчально-методичний центр «Проф-ІТ» Центру комп’ютерних
технологій: Протягом року проводились навчальні курси для студентів СумДУ
та сторонніх осіб: сертифіковані курси за програмою 1С, CISCO, Майкрософт.
Зменшилась кількість студентів СумДУ, що навчались на платних курсах
Центру «Проф-ІТ» у зв’язку з проведенням безкоштовних навчальних програм
компаній NetCracker, PortaOne та Efsol.
Вивчення ринку у Сумському регіоні та Україні послуг мультимедіа, 3Dдизайну, відеомонтажу, веб-конференцій та наявність висококваліфікованих
фахівців за цими напрямами показує перспективність надання платних послуг.
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5.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕЙТИНГАХ

УЧАСТІ

СУМДУ

В

МІЖНАРОДНИХ

Динаміка участі СумДУ в міжнародних рейтингах, взаємодія групи по
роботі з міжнародними рейтингами ЦВВМ з факультетами, кафедрами та
іншими підрозділами – у таблицях нижче.
Динаміка СумДУ в рейтингу Webometrics Universities та результати СумДУ
в рейтингах, в які університет увійшов вперше у 2014 р. – на рисунках нижче.
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Таблиця – Динаміка участі СумДУ в міжнародних рейтингах
Назва рейтингу

ARWU («Шанхайський»)
THE («Таймз»)
QS WUR
QS EECA
QS Stars
U-Multirank Institutional
Ranking
U-Multirank Electrical
Engineering
U-Multirank Business
U-Multirank Human Medicine
U-Multirank Computer Science
Webometrics Universities
Webometrics Repositories
Webometrics Business Schools
Webometrics Hospitals
4ICU
EduRoute
UI Greenmetric
Scimago Institutional Ranking
Expert RA
Interfax
RUR (Round University
Ranking)
U.S.News Best Global
Universities

Створення робочої групи по
роботі з Webometrics (у складі
ЦІС)

Створення робочої групи
по роботі з QS (у складі
ВМС)

Створення
ЦВВМ

Створення робочої групи
по роботі з QS (у складі
ЦВВМ, ВМС, ВЛАС ОМУ)

2010

2011

2012

2013

Створення групи по роботі
з міжнародними
рейтингами у складі ЦВВМ

2014

+
+

подано заявку на участь
подано заявку на участь
+
+
+
+

+

рейтинг не оновлюється

+

рейтинг не оновлюється
+
+
+
+
рейтинг закрито
змінилися критерії
участі
+
рейтинг не оновлюється
+
+
рейтинг не оновлюється
рейтинг не оновлюється
+

Подано заявку на участь

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
рейтинг не оновлюється
+
+
+

подано перші
статистичні дані
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Таблиця – Взаємодія групи по роботі з міжнародними рейтингами ЦВВМ з
факультетами, кафедрами та іншими підрозділами
Назва підрозділу
ВЛАС ОМУ

Рейтинг
Усі, окрім
вебометричних

Лабораторія
вебометрії ЦВВМ
БІЦ

Webometrics, 4ICU,
EduRoute, Scimago
Webometrics Repositories

НЦ прикладних
екологічних
досліджень
Факультет ЕлІТ

UI Greenmetric

Види робіт
Підготовка загальноуніверситетської статистичної
інформації, перевірка статистичної
інформації підрозділів
Робота з вебометричними
рейтингами на постійній основі
Керівництво проектом
«Інституційний депозитарій СумДУ»
Підготовка статистичної інформації

U-Multirank Electrical
Engineering, U-Multirank
Computer Science
U-Multirank Business,
Webometrics Business
Schools
U-Multirank Human
Medicine, Webometrics
Hospitals

Підготовка статистичної інформації,
забезпечення участі студентів в
опитуваннях
Підготовка статистичної інформації,
забезпечення участі студентів в
опитуваннях
Підготовка статистичної інформації,
забезпечення участі студентів в
опитуваннях

ФЕМ
Медичний інститут

5 (2051) січень 2014

6 (1445) липень
2014

11 (2752) липень
2013

Динаміка СумДУ в рейтингу Webometrics Universities в Україні та світі (у дужках)
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QS

U-Multirank

UI Greenmetric

• 4-а позиція та ТОП-700
в рейтингу WUR
• 4-а позиція в Україні та
ТОП-70 рейтигу EECA
• 3 "зірки" в цілому та 5
"зірок" у 4 з 8 категорій
в рейтингу QS Stars

• Більшість показників
перевищують
середньосвітові
значення
• Факультет ЕлІТ
представлений в
рейтингу UMR Electrical
Engineering
• ФЕМ представлений в
рейтингу UMR Business

Expert RA

Scimago IR

RUR

• ТОП-8 серед україських
вишів
• ТОП-10 університетів
свого масштабу у
загальній вибірці
• ТОП-40 університетів у
загальній вибірці

• Вперше представлений
серед 13 українських
вишів та 15 інститутів
НАН України

• СумДУ вперше
потрапив до БД
Thomson Reuters
• позиція у ТОП-750 світу

• СумДУ єдиний серед
ВНЗ України увійшов
до ТОП-200 світу

Результати СумДУ в рейтингах, в які університет увійшов вперше

Основні проблеми і шляхи їх вирішення:
- участь факультетів та інших структурних підрозділів в тематичних рейтингах
наразі не формалізована, «розмиті» та не затверджені зони відповідальності
ЦВВМ, ВЛАС ОМУ, інших надавачів інформації . Також не визначені ролі та
зони відповідальності структурних підрозділів СумДУ за участь в національних
рейтингах («Топ-200 Україна», «Компас», рейтинг від журналу «Фокус» та
компанії «СКМ», рейтинги від журналів «Кореспондент», «Деньги» тощо) –
необхідний відповідний нормативний документ;
- питання ведення структурними підрозділами СумДУ єдиної бази експертів
формалізовано лише в частині бази випускників;
- ІТ-підтримка участі в рейтингах потребує значно більших ресурсів!
Потрібно супроводження та програмно-технічна модернізація бази зовнішніх
експертів СумДУ (адміністратор: заст. декана факультету ЕлІТ Петров С.О.),
організація комунікацій зі студентами для опитувань від U-Multirank за
допомогою електронної пошти (деканати – організаційна частина, ЦКТ, ЦТОІС,
ЦВВМ – програмно-технічна частина);
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- аналітична робота з виконання договору з QS (аудит, консалтинг,
бенчмаркінг), а також питання щодо виконання консультацій QS щодо
оптимізації
внутрішніх
бізнес-процесів,
стратегічного
планування,
маркетингової політики фактично виходять за рамка попередньо визначених
функціональних обов’язків групи по роботі з міжнародними рейтингами –
необхідний відповідний нормативний документ.

6. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ. ОСНОВНІ ПЛАНИ НА 2015.
1. Кадрова криза, недостача кваліфікованних ІТ-фахівців
За 3 роки зменшилась майже на 50 % кількість кваліфікованих ІТ -фахівців.
Потрібно формувати новий колектив штатних фахівців і сумісників,
можливо розміщувати замовлення на ІТ- розробки у зовнішніх фірмах.
Потрібно залучати до роботи над ІТ –проектами університету фахівців
кафедр.
Значно зросла кількість інформаційних систем та сервісів університету,
ускладнилась їх функціональність, що збільшило кількість та складність робіт,
необхідних для підтримки їх функціонування. Крім того, мобільні пристрої
поступово витісняють персональні комп’ютери. Написання програм для них
вимагає певної специфіки. Тому додатково виникає потреба не тільки в
програмістах та веб-програмістах, а й програмістах для мобільних пристроїв під
ОС Android, iOS. Виникає гостра проблема у висококваліфікованих IT фахівцях.
Одне з питань - низькій рівень заробітної плати IT-фахівців. Працювати на
таких умовах погоджуються тільки студенти або непідготовлені кандидати.
Тому майже всі поточні роботи виконуються завідувачами лабораторій і крім
цього їм потрібно постійно витрачати час на підготовку нових співробітників.
Утримати співробітників після отримання мінімального досвіду роботи за
існуючу заробітну плату практично неможливо, а час підготовки фахівця досить
тривалий.
2.
-

Недостатня кваліфікація працівників та користувачів інтегрованої
інформаційної системи університету
Плинність кадрів з обслуговування веб-сайтів, зміна адміністраторів від
структурних підрозділів, зависокі витрати на навчання та перенавчання.
Пропонується розробити дистанційний курс та проводити навчання нових
адміністраторів в індивідуально встановленому об’ємі за кошти підрозділів.
Також необхідно підготувати відповідні нормативні документи (договір на
самостійне адміністрування групи КРМ, класу, підрозділу).
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Якість даних у інформаційних системах АСУ залежить від оперативного та
відповідального виконання своєї роботи користувачами цих систем,
помилки у даних деканатів спричиняють помилки у розрахунку
навантаження кафедр, складанню розкладу навчального процесу,
нарахуванню сплати за навчання тощо. Співробітники деканатів ЕлІТ та
ТеСЕТ виконували роботу у інформаційних системах найбільш якісно, а
співробітникам деканатів ЮФ та ШІ необхідно підвищити рівень якості
роботи.
- Необхідність сертифікації викладачів, особливо ІТ-напрямку. У поточному
році була можливість безкоштовно скласти сертифікаційні іспити за
програмами Microsoft. Для факультету ЕлІТ було отримано 5 ваучерів на
безкоштовну сертифікацію.
- Створено центр сертифікації спільно з ТОВ «Освітньо-Екзаменаційний
Центр» (м.Київ). Центр дає можливість організації та проведення
тестування за програмами провідних світових тестових компаній: Prometric,
Pearson VUE, ETS/TOEFL, CASTLE Worldwide и Kryterion. (екзамени
TOEFL, Microsoft, IBM, Apple, Google, Sun, Oracle, HP тощо). Потребує
активізації робота з боку викладацького колективу щодо підготовки до
сертифікації за міжнародним зразком, включення її елементів до
навчальних програм та залучення у цей процес студентів. Без активної
роботи викладачів у напрямку підготовки до сертифікації такий центр не
матиме жодного сенсу.
Разом з ФПК доцільно запланувати на 2015 мотиваційні заходи залучення
співробітників і викладачів до складання сертифікаційних іспитів
міжнародного зразку, а також сертифікації самих викладачів.
-

3.

Необхідність оновлення комп’ютерного, телекомунікаційного та
лабораторного обладнання
- Для забезпечення надійного та безперебійного функціонування інтегрованої
інформаційної системи університету є потреба у нових серверах та сучасних
пристроях безперебійного живлення (наразі більшість серверів не оснащена
такими простроями взагалі, а ті, що оснащені, підтримують роботу серверів
протягом кількох десятків хвилин). Також сервер потребують системи
интернет-телебачення і радіо.
- Загальний парк серверів університету все дальше старіє та становить 46%.
Для подальшого розвитку корпоративної інфраструктури необхідно
оновлювати кожен рік не менш ніж 3-4 серверів.
Потрібно
планувати
у
2015
придбання
серверного
та
телекомунікаційного обладнання, великої партії КРМ.
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Необхідно оновлення близько 50% парку КРМ. Потреба в оновленні на 1 рік
складає не менш ніж 120-150 комп’ютерів. Наприклад, в цьому році було
придбано лише 26 комп’ютерів та комплектів запасних частин ще на 30
КРМ. Таким чином, загальне оновлення в 2014 році складає 56 комп’ютерів.
- Для вирішення оновлення парку необхідно в наступному році придбати та
встановити не менш ніж 200 комп’ютерів. Провести забезпечення
комплектуючими не менш ніж 100 комплектів.
Необхідно продовжувати активну участь у грантових програмах, шукати
можливості
закупівлі
сучасної
техніки
у
рамках
виконання
госпрозрахункових договорів, спонсорської допомоги тощо.
На сьогодні вартість ноутбуків не відрізняється від вартості стаціонарних
комп’ютерів та має переваги не лише у мобільності співробітників, а й дозволяє
зменшити використання електроенергії та забезпечує можливість збереження
інформації у разі екстренного відключення електромережі. Необхідно залучати
мобільну техніки як за грантами так і стимулювати використання власних
мобільних пристроїв. Розвиток проектів із залученням власної комп’ютерної
техніки студентів та викладачів потребує створення додаткових мереж
електроживлення та значного розширення можливостей бездротової мережі.
У 2015 році потрібно розробити відповідний наказ по університету з
пропозиціями щодо стимулювання використання власної мобільної техніки.
-

Розширення можливостей доступу до інтернет-ресурсів
Ситуація обмеженого доступу в зонах wi-fi в сучасних умовах розвитку
мобільних пристроїв не задовольняє потреби студентів та викладачів.
Для вирішення цього питання необхідно провести відповідні розрахунки,
розробити проект, закупити та налагодити єдину систему бездротового
доступу.
4.

5.
-

-

Кібербезпека. Значно загострились питання захисту інформації системи
університету.
Для технічної безпеки необхідно затвердити перелік правил користування
корпоративними веб-ресурсами (ЦТОІС+ЦВВМ), перелік прав та обов’язків
технічних адміністраторів, зони відповідальності кожного ІТ-підрозділу,
факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів, необхідно визначення
переліку веб-ресурсів загальноуніверситетського рівня та питання їхнього
централізованого адміністрування.
Продовжити розробку комплексної системи захисту інформації.
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Необхідність
розбудови
єдиного
електронного
навчального
середовища.
Актуальною є потреба в навчальній платформі для навчального процесу за
денною формою, яка б дозволила управління процесом (запис на дисципліни,
формування груп, навчальні плани, робочі програми, регламенти тощо),
організацію самостійної роботи студентів, комунікації між викладачами і
студентами, давала достатній ступінь свободи викладачам у застосуванні
наявного навчального матеріалу, створенні нового. Без такої платформи
подальше впровадження elearning буде суттєво обмеженим. Також значно
складніше впровадити вимоги нового закону про вищу освіту.
6.

Пропонується наступне.
-

-

-

Розробити самостійно або замовити розробку навчального середовища
для студентів денної форми навчання (версії для ПК та мобільних
пристроїв).
Відкрити студентам (через інтеграцію в навчальне середовище) не лише
навчальні та методичні матеріали, але й організаційні (робочі програми,
плани, графіки тощо), які вже є в базах АСУ, але нікому не доступні.
Масово запровадити elearning в різні форми діяльності університету (від
інструктажу фахівців різного рівня до навчання керівного складу).

Використання сучасного програмного забезпечення
На даний час у СумДУ поширена практика використання неліцензійного
програмного забезпечення. Найпростішим є закупівля всіх необхідних ліцензій,
але нажаль це неможливо – на це потрібно кілька мільйонів доларів, тому
потрібно запровадити:
- використання наявних можливостей доступу до ІТ- ресурсів, зокрема до
сучасних «Хмарних» систем Microsoft Office 365 та Google;
- використання
безкоштовних
аналогів
необхідного
програмного
забезпечення, консультування та допомога щодо вибору такого ПЗ постійно
здійснювалась ЦКТ на протязі року;
- пошук грантів на закупівлю ліцензійних програм або сприянню закупівлі в
рамках діючих госпдоговірних та наукових тематик;
- пошук партнерів (в тому числі за кордоном) та програм з надання доступу
до необхідного програмного забезпечення;
7.

8.
-

Удосконалення ситеми управління та бізнес-процесів
Впровадження будь-яких інновацій вимагає не лише їх нормативного,
технічного та методичного забезпечення, а навіть більшою мірою потребує
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-

-

-

-

9.
-

чіткого і всім зрозумілого менеджменту, динамічного двостороннього
зв’язку між координаторами та виконавцями. На жаль, існуюча модель та
засоби управління дуже інертні та вкрай ненадійні. Неодноразово
інформація, що доводилася деканам на ректоратах, до викладачів надходила
у спотвореному вигляді, що провокував вкрай негативне ставлення до неї.
Інертність таких процесів передачі інформації до кінцевого споживача
сягає, як правило, 5-10 днів. Можливості доносити інформацію до студентів
обмежені ще більше, а зворотній зв’язок в рази гірший.
Навчальний процес нерозривно пов’язаний з іншими бізнес-процесами в
університеті, дотриманням нормативної бази СумДУ, виконання якої важко
проконтролювати. Поширення elearning стримується через те, що більшість
процесів в університеті проходять в паперовому або вербальному режимі, в
тому числі і процеси управління. Нормативні документи дуже часто не
вивчаються і не виконуються виконавцями. Подальший розвиток elearning
потребує повного занурення всіх складових університету у віртуальну
площину, забезпечення їх оперативної взаємодії, модерації всіх бізнеспроцесів у відповідності до нормативної бази СумДУ.
Неефективна система організації надання послуг ІТ-підрозділами (зайва
бюрократизація, великий потік заявок «усно в коридорі», при кадрових
ротаціях новим співробітникам ІТ-служб доводиться заново вивчати стару
проблему) – пропонується розробити автоматизовану системи подання та
відслідковування заявок від структурних підрозділів на ІТ-підрозділи
СумДУ.
Не в повній мірі імплементовано наказ №217-І від 12.03.2013 «Про
вдосконалення діяльності за ІТ-напрямом»: документація (вхідна заявка,
бізнес-вимоги, технічне завдання, структура баз даних, архітектура, опис
програмних інтерфейсів) для частини ІТ-продуктів СумДУ відсутня, що
ускладнює неможливість інтеграції систем між собою та суттєво збільшує
залежність від конкретних виконавців – пропонується скласти мінімальний
перелік документації, яка необхідна для будь-якої ІТ-розробки та не
приймати роботу до здачі цієї документації.
Необхідність створення умов для супроводження університетом особливо
зовнішніх ІТ-проектів: захист інтелектуальної власності, юридична
підтримка, фінансово-бухгалтерська підтримка, маркетингова підтримка.
Реклама та маркетинг ІТ -потенціалу університету
Маркетинг та реклама веб-ресурсів СумДУ – робота, яку фактично ніхто не
проводить (тому низька якість зовнішніх гіперпосилань).
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-

Організувати діяльність підрозділів СумДУ, здатних проводити якісні PRпроекти, впроваджувати відповідні маркетингові рішення направлена на
зовнішнього користувача з метою формування іміджу СумДУ. Аналогічні
підходи та засоби їх реалізації вкрай необхідні вже зараз для впровадження
інноваційних підходів, зокрема в навчальному процесі. ІТ-підрозділи не
здатні самотужки проводити таку роботу в силу специфіки PR кампаній.

10. Для розвитку єдиної інтегрованої інформаційної системи університету
запланувати у 2015:
- подальший розвиток технологічної платформи побудови автоматизованих
систем; впровадження розроблених модулів та проведення робіт по
інтеграції їх з існуючими автоматизованими підсистемами та
інформаційними сервісами;
- розробка та впровадження інформаційних сервісів СумДУ насамперед
«Кабінет студента» та «Кабінет викладача»;
- подальша розбудова системи електронного документообігу; впровадження
функціональних модулів автоматизованої системи «Університет» у
Шосткінському та Конотопському інститутах, та розробка інтеграційного
програмного забезпечення;
- подальша робота по інтеграції підсистеми «Абітурієнт» з ЄДЕБО;
налагодження інформаційного забезпечення підсистем «Абітурієнт» для
проведення приймальної кампанії 2015 року;
- розвиток програмного забезпечення автоматизованої системи електронного
навчання і OCW та подальша її інтеграція з автоматизованою системою
«Університет».
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