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ЗВІТ
ПРО РОБОТУ ФАКУЛЬТЕТУ
ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ (ІФСК)
ЗА 2016 РІК
У 2016 році робота факультету спрямовувалася на виконання завдань
оптимізації кадрової політики, міжнародної діяльності, забезпечення
конкурентоспроможності на ринку освітніх і додаткових послуг кафедр і
центрів, що функціонують при них. Значна увага приділялася іміджевим
завданням формування образу СумДУ як соціально спрямованого вишу,
орієнтованого на підтримку фізичної культури та спорту, виховної діяльності,
розвитку талановитої, творчо обдарованої молоді.
Розпочнемо зі структурних змін, які відбулися на факультеті у 2016 р. У
2015 році вперше отримано ліцензію та здійснено набір студентів за
спеціальністю «Соціальна робота» на кафедрі філософії, політології та
інноваційних соціальних технологій. Як результат, ця кафедра стала
випусковою. На базі кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних
технологій в процесі об’єднання СумДУ і УАБС створено дві кафедри –
випускову кафедру психології, політології та соціокультурних технологій, яка в
2016 році збільшила контингент студентів факультету за рахунок нових
ліцензованих спеціальностей «Психологія» та «Менеджмент соціальнокультурної діяльності», а також кафедру філософії. Мета – оптимізація
навчального процесу, посилення потенціалу обох кафедр в напрямі
стимулювання навчально-методичної, міжнародної, грантової та госпдоговірної
наукової діяльності.
Тепер перейдемо до кадрового забезпечення навчального процесу. Це
завдання на факультеті було й надалі залишається одним із пріоритетних.
І. Науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів
На факультеті випускові кафедри очолюють: кафедру журналістики та
філології – доктор наук, професор О. Г. Ткаченко, кафедру германської
філології – кандидат наук, професор І. К. Кобякова, кафедру психології,
політології та соціокультурних технологій – кандидат наук, доцент
Н. Д. Світайло.
Професор Ткаченко О. Г. є членом експертної ради ВАК України,
експертом наукової ради МОН, членом спеціалізованої вченої ради із захисту
дисертацій Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара,
членом ДАК. Професор Швачко С. О. – член постійно діючої спеціалізованої
вченої ради із захисту дисертацій Херсонського державного університету.
Членами науково-методичних комісій з різних напрямів гуманітарної
діяльності при МОН України є Ткаченко О. Г., Кобякова І. К. і Світайло Н. Д.
У структурі кафедри журналістики та філології з 2011 р. функціонує секція
“Реклама і зв’язки з громадськістю”, яку очолює кандидат соціологічних наук,
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доцент кафедри журналістики та філології Я. В. Яненко.
У звітному році на факультеті працювало 109 штатних науковопедагогічних працівників (НПП), 59% із яких мають наукові ступені та вчені
звання. На окремих кафедрах цей показник залишається нижчим за встановлені
ДАК для акредитації ВНЗ за IV рівнем (60% для загальноосвітніх кафедр). Це
кафедри іноземних мов, МПІГ. Три професори були членами наукових
експертних комісій МОН України: кафедра ЖіФ – Ткаченко О. Г., кафедра ГФ
– Швачко С. О., Кобякова І. К.
Таблиця 1.1
Забезпечення навчального процесу науково-педагогічними працівниками з
науковими ступенями та вченими званнями
Назва показника

Всього по
факультету
2015/2016

Загальноосвітні
кафедри

Випускові кафедри
ГФ

Журн. та
філол.

ППСТ

МПІГ

Іноз. мов

Філос.

Загальна к-сть штатних
НПП, 2015/2016 рр. чол.

100 / 109 22 / 23

18 / 16

14 / 11

20/ 21

26 / 27

- /8

К-сть штатних НПП із
наук. ст. та вч. званнями,
2015/2016 рр. чол.
К-сть НПП, які захистили
дисертації в 2015/2016 рр.,
чол.
із них докторських дис.,
чол.
Частка штатних НПП із
наук. ст. та вч. званнями в
2016 р., %
Частка штатних НПП із
наук. ст. та вч. званнями в
2015 р., %
Частка зростання рівня
забезпеченості НПП з
наук. ступенями та вч.
званнями, 2016 рр.%

56 / 64

16 / 16

15 / 14

12 / 9

7/8

6/9

- /8

4/6

1/1

3/-

-/2

-/-

-/3

-/-

-/1

-/-

-/1

-/-

-/-

-/-

-/-

60

70

88

82

38

33

100

56

73

83

86

35

23

-

+4

-3

+5

-4

+3

+10

-

Помічаємо збільшення кількості науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями.
У 2016 р. на кафедрі журналістики та філології захищено одну докторську
дисертацію (В. О. Садівничий). Також протягом року на інших кафедрах
факультету захищено 6 кандидатських дисертацій: кафедра іноземних мов –
Ю. С. Козаченко, Н. М. Усенко, І. О. Зайцева, кафедра ППСТ – Л. О. Колісник,
Ю. М. Савельєва, кафедра германської філології – В. С. Куліш. На кафедрах
МПІГ та філософії жодного захисту не відбулося.
Робота над дисертаційними дослідженнями на факультеті активно
продовжується. Зокрема, на 2017 р. заплановано захисти 7 кандидатських
дисертацій.
Таблиця 1.2
Планування захистів дисертацій на 2017 р.
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Кафедра
Журн. та філології
ППСТ
ГФ

Докторські
-

МПІГ

-

Ін. мов
Філософії
Разом:

-

Кандидатські
Прокопенко Наталія Миколаївна
Назаров Микола Сергійович
Черник Марина Володимирівна
Овсянко Олена Леонідівна
Кліпатська Юлія Олексіївна
Похілько Олена Вікторівна
Алексахіна Тетяна Олексіївна
7

Всього:

Прим.

1
1
2
2
1
7

Так виглядає план захистів дисертацій на 2017 р. Однак у зв’язку зі
зволіканням окремих викладачів із захистами дисертацій, вимог МОН України
щодо публікацій за кордоном і у високорейтингових журналах, що
обліковуються вебометричними базами даних, завідувачам кафедр необхідно
вжити рішучих заходів щодо стимулювання захистів дисертацій: допомогти
викладачам, які виходять на захист, спланувати час, порадити в пріоритетах,
скласти графіки виконання необхідних завдань (наприклад, написання статей,
їх опублікування в зарубіжних виданнях тощо), поставити терміни виконання.
На факультеті постійно діють аспірантури за спеціальностями
033 Філософія (кафедра філософії) та 061 Журналістика (кафедра журналістики
та філології). Керівники аспірантур спрямовують свої зусилля на забезпечення
набору, якісну підготовку та виконання плану захистів дисертацій.
Крім вже згаданого підвищення рівня НПП із науковими ступенями та
вченими званнями, роботу факультету та кафедр із кадрового забезпечення у
2017 р. необхідно спрямовувати в таких напрямках:
- проведення рекламної кампанії зі вступу до постійно діючих аспірантур
кафедр факультету за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб,
оскільки жителі міста та керівники структурних підрозділів інших ВНЗ
часто не володіють інформацією про можливості підготовки кадрів;
- зростання кількості докторантів, аспірантів, направлених на навчання
кафедрами факультету;
- організація навчання та стажування аспірантів і докторантів у провідних
ВНЗ світу.
На 2017 рік замовлено 11 місць в аспірантуру, із яких 9 заявок – в
аспірантуру СумДУ, 2 – в аспірантуру інших ВНЗ (Запорізький національний
університет та Ужгородський національний університет).
Розподіл заявок за кафедрами виглядає нерівномірно: найбільше місць
замовлено кафедрою філософії – 6, натомість кафедри МПІГ та іноземних мов
не замовили жодного місця.
Різними формами підготовки дисертаційних досліджень на факультеті
охоплено 28 осіб: із них – 8 докторантів (2015 р. – 5), 20 аспірантів (2015 р. –
17). На факультеті значно збільшилася кількість докторатів за рахунок вступу
до докторантур інших ВНЗ у 2016 р. трьох НПП кафедри журналістики. Із 20
аспірантів п’ятеро проходять підготовку в аспірантурах інших ВНЗ. Це
дозволяє кафедрам готувати кваліфіковані кадри за спеціальностями, за якими
не відкрита аспірантура в СумДУ.
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Тепер перейдемо до підвищення кваліфікації НПП кафедр факультету.
У 2016 р. різними формами підвищення кваліфікації охоплено 39 (у 2015
– 36 особи) викладачів факультету (18 осіб пройшли підвищення кваліфікації за
програмою з інноваційної педагогічної діяльності та програмою з електронних
засобів та дистанційних технологій навчання у СумДУ). Стажування у
Тернопільському НПУ пройшла завідувач кафедри ФПІ доцент Світайло Н. Д.
Викладачі кафедр факультету взяли участь і отримали дипломи у
конкурсі з використання інноваційних технологій навчання, а також посіли
призові місця: Купенко О. В. (кафедра ППСТ), Жулавська О. О. (кафедра ГФ),
Яненко Я. В., Бондаренко Ю. С., Воропай С. В. (кафедра ЖіФ), Плохута Т. М.
(кафедра ІМ).
Позитивною тенденцією на факультеті є збільшення зацікавленості
викладачів у міжнародних програмах підвищення кваліфікації за різними
формами. Так, у рамках програм та проектів, пропонованих ОБСЄ, Erasmus+,
Goethe-Institut, COURSERA, TEMPUS, GISAP, у 2016 р. представники з усіх
кафедр факультету ІФСК отримали 43 сертифікати міжнародного зразка.
В цілому науковий потенціал кафедр дозволяє активно проводити
науково-дослідну роботу. Кількість і відсоток осіб, які працюють за
держбюджетною темою без виділеного фінансування (так звана тема другої
половини дня), у 2016 р. становить 100 %. Однак іншими формами науководослідної роботи (НДР) кафедри охоплені нерівномірно:
- у 2016 р. виконувалася міжфакультетська держбюджетна науководослідна тема для молодих учених «Механізми впливу інститутів
громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні» (керівник –
доц. С. І. Дехтярьов). Від факультету ІФСК до виконання теми залучені
представники кафедр ППСТ, ГФ, ЖіФ. Попри те, що робота розпочалася лише
із вересня 2016 року, за темою вже опубліковано 4 статті у фахових та
закордонних виданнях, укладено 3 господарчих договори. Обсяг опублікованих
в Україні монографій становить 9,33 друк. аркушів.
- у 2016 р. науковці факультету також брали участь у виконанні
міжфакультетської теми за участі кафедр журналістики та МПІГ «Історичний
розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання
загальнонаціональної моделі історичної пам'яті»;
- майже всі кафедри працювали над госпдоговірною тематикою, але
отримані різні результати: три кафедри мають зростання показників, порівняно
із 2015 р., дві – погіршення.
Перспектива у 2017 р. залишається за госпрозрахунковою, грантовою та
держбюджетною тематикою. Однак для цього необхідно докладати зусилля в
пошуку міждисциплінарних тем (позитивний досвід факультет має при
підготовці заявки на отримання фінансування проектів молодих учених),
обґрунтуванні необхідності їх розробки та впровадженні результатів, складанні
заявок тощо.
ІІ. Освітні послуги (диверсифікація, обсяги, результативність)
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Таким чином, у структурі факультету функціонує 6 кафедр, 3 із яких є
загальноосвітніми, що впливає на специфіку їх роботи, посилює
відповідальність факультету за акредитацію всього навчального закладу та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в СумДУ. Три кафедри є
випусковими. Факультет ІФСК проводить підготовку фахівців за
кваліфікаційним рівнем бакалавр з 5 спеціальностей (6 освітніх програм) і за
кваліфікаційним рівнем магістр з 2 спеціальностей (4 освітніх програм). 2
спеціальності факультету акредитовані за рівнем магістр («Філологія» і
«Журналістика»), в планах на 2017 рік ліцензування 2-х освітніх програм
магістерського рівня «Психологія здоров’я» і «Спортивна журналістика».
За останні 3 роки контингент студентів збільшився, більше ніж на 100,
порівняно з 2015 роком і складає сьогодні 806 осіб, що підтверджує
популярність спеціальностей нашого факультету.
Необхідно активізувати роботу в соціальних мережах, розширювати
географію рекламування освітніх послуг СумДУ за спеціальностями
факультету за межами України, зокрема, в державах СНД, країнах Азії та
Африки. Адже досвід такої роботи на факультеті є, у кожному навчальному
році на факультеті формується російськомовна група іноземних студентів –
майбутніх перекладачів. Цю практику необхідно продовжувати.
Інше важливе завдання – збереження та розширення контингенту
студентів при вступі в магістратуру. Викликає тривогу відтік студентів після
закінчення бакалавратури за обома традиційними спеціальностями
“Журналістика” та “Переклад”. З одного боку, це пояснюється насиченістю
ринку спеціалістами згаданих професій, відсутністю можливостей для оплати
за навчання, працевлаштуванням студентів, виїздом на навчання та роботу за
кордон, з іншого – посилює відповідальність за здійснення профорієнтаційної
роботи, пошук її нових форм і методів, більше того – пошук місць для
працевлаштування студентів шляхом підписання договорів із організаціями та
установами в інших містах України, у яких можуть пройти практику та
отримати перше робоче місце наші випускники, запровадження програм
подвійних дипломів, навчання за програмою включеного семестру у вишах
далекого та близького зарубіжжя тощо. Важливо, що все більше абітурієнтів і
студентів молодших курсів орієнтуються на еміграцію з України, тому
віддають перевагу не українським ВНЗ, а вишам Польщі, Німеччини, інших
держав, у яких можна отримати пільги при оплаті за навчання, здобути
спеціальність дешевше, ніж в Україні. Робота кафедр і викладачів у цих умовах
має бути спрямована на підвищення конкурентоспроможності нашого
випускника на ринкові праці.
Таблиця 2.1
Забезпечення прийому студентів за спеціальностями кафедр факультету
Назва показника

Випускові кафедри

Всього по факультету
2014

2015

2016

2014

ГФ
2015

2016

Журн. та філол.
2015
2016

2014

ППСТ
2015 2016
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Контингент студентів
денної форми навчання
за
спеціальностями
кафедр
факультету,
чол.
Ліцензійний
обсяг
першого курсу, чол.
Зараховано на перший
курс денної форми
навчання, чол.
Зараховано на другий і
третій курси денної
форми навчання, чол.
Ліцензійний
обсяг
прийому на п’ятий
курс, чол.
Всього зараховано на
п’ятий курс, чол.

675

698

806

409

402 449 266

281

78

15

79

245
151

275
156

335
216

120
85

120 120 125
96 107 66

125
45

125
46

30
15

90
59

7

7

10

4

-

-

3

7

4

-

6

215

215

170

120

120

90

95

95

80

-

-

95

78

98

58

44

54

37

34

44

-

-

Важливим завданням є підвищення рівня підготовки фахівців, оскільки
цей показник у всіх цивілізованих державах є обов’язковою складовою
рейтингу ВНЗ, його престижності.
ІІІ. Наукова робота
Зупинимося на загальній картині наукової діяльності за звітний період.
Зросла кількість студентів, які брали участь у виконанні науководослідної роботи кафедр. Традиційно активно у 2016 р. залучалися студенти до
виконання госпрозрахункових наукових договорів на кафедрі ППСТ (12 осіб).
Переважно – це участь студентів у польових дослідженнях, результати яких
увійшли до робіт, відправлених на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу. Студентів
залучали до виконання наукової теми другої половини дня кафедра ГФ,
журналістики та філології, результатом чого стали публікації статей у фахових
виданнях в Україні та за кордоном, що здійснені студентами як під
керівництвом викладача, так і у співавторстві з викладачем.
Перейдемо до аналізу одного з визначальних показників результативності
наукової роботи студентів – кількості призових місць у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт (ВКСНР) та всеукраїнських олімпіадах.
У 2016 р. на ІІ етап ВКСНР направлено 27 робіт (у 2015 р. – 31 робота).
Попри незначне зменшення кількості поданих робіт, результати залишилися на
рівні 2015 р. – 7 призових місць (кількість перших місць збільшилася із 2 до 3).
Результати кафедр наведені в таблиці.
Таблиця 3.1
Результативність участі кафедр факультету ІФСК у
ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2016 р.
Назва показника
Кількість робіт, направлених
на ІІ тур, од.
Всього отримано призових

Загальноосвітні
Кафедри
МПІГ Іноз. Мов

Всього по
факультету,
2015/2016

ГФ

ЖіФ

ППСТ

31/27

3/4

14/11

14/10

-/-

-/2

7/7

1/-

4/5

2/2

-/-

-/-

Випускові кафедри
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місць, од.
3 місць одержано, од.
2 місць одержано, од.
1 місць одержано, од.

2/3
3/1
2/3

-/-/-/-

2/3
2/-/2

-/-/1
2/1

-/-/-/-

-/-/-/-

Із 7 факультетських призових місць 5 отримали студенти кафедри
журналістики та філології (у 2015 р. кафедра мала 4 призових місця).
Щодо результатів Всеукраїнської студентської олімпіади слід зазначити,
що вони залишаються досить низькими. Кількісні показники залишилися на
рівні 2015 р. – 1 призове місце, але якісні покращилися – у 2016 р. отримано
І місце на олімпіаді з журналістики та реклами і зв’язків із громадськістю (у
2015 р. – ІІ місце на цій же олімпіаді)
Кількість учасників та результати:
Таблиця 3.2
Результати участі кафедр факультету ІФСК у
Загальноукраїнських предметних олімпіадах 2016 р.
Назва показника
Кількість учасників, чол.
Всього отримано призових
місць, од.
3 місць одержано, од.
2 місць одержано, од.
1 місць одержано, од.

Всього по
факультету,
2015/2016

Випускові кафедри
ГФ

ЖіФ

ППСТ

Загальноосвітні
Кафедри
МПІГ Іноз. Мов

16/11
1/1

2/1
-/-

5/3
1/1

5/2
-/-

-/-/-

4/5
-/-

-/1/-/1

-/-/-/-

-/1/-/1

-/-/-/-

-/-/-/-

-/-/-/-

В умовах конкуренції залишається внутрішній потенціал підвищення
якості загальноосвітньої та професійної підготовки, участь у журі, супровід
учасників на конкурси та олімпіади, подання робіт за всіма напрямами, які
відповідають навчальним дисциплінам факультету, бажання перемагати як у
викладачів, так і у студентів-учасників.
На факультеті видається науковий періодичний журнал «Філологічні
трактати», зареєстрований як фахове видання з філологічних дисциплін,
щорічний науковий збірник «Образ» (головний редактор – О. Г. Ткаченко,
доктор філол. наук, професор). О. Г. Ткаченко – член редколегії трьох журналів
із соціальних комунікацій («Діалог» (ОНУ ім. І. Мечникова), «Актуальні
проблеми соціальних комунікацій» (КНУ ім. Т. Шевченка), Вісник
Дніпропетровського університету. Серія : соціальні комунікації). Новостворена
кафедра філософії відповідальна за випуск фахового видання «Світогляд –
Філософія – Релігія» (головний редактор – І. П. Мозговий, доктор філ. наук,
професор).
Перейдемо до кількісних та якісних показників наукових публікацій.
У 2016 р. опубліковано 3 монографії, 11 навчальних посібників,
6 конспектів лекцій, 19 методичних розробок, 3 дистанційні курси та 11
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електронних навчальних публікацій. Показники залишилися близькими до
показників 2015 р., за винятком дистанційних курсів (рівень опублікування
яких зменшився із 15 до 3) та конспектів лекцій (відбулося збільшення вдвічі –
із 3 до 6).
Зросла кількість публікацій закордонних статей – від 44 у 2015 р. до 49 у
2016 р. Виходили вони у виданнях 13 країн світу (Великій Британії, Німеччині,
Польщі, Чехії, Угорщині, Словаччині, Білорусі, Молдові, Білорусі, Грузії,
Туреччині, Індії, Російській Федерації). Дві публікації кафедри іноземних мов
опубліковані у виданнях, що обліковуються БД SCOPUS, одна публікація
кафедри германської філології – БД Web of Science. Ще 6 статей (4 – кафедри
ЖіФ, 2 – кафедри ГФ) опубліковано у виданнях, що обліковуються БД
Copernicus.
Відзначимо також, що у 2016 р. підтверджена приналежність до СумДУ
3 статей, що обліковуються БД SCOPUS, які вийшли друком у 2015 р. (по одній
статті від кафедр ІМ, ГФ та МПІГ).
Загалом кафедри поступово переорієнтовуються на публікації за
кордоном, здійснюють пошук можливостей проведення досліджень із
оприлюдненням їх результатів за суміжними напрямами.
Сталим залишився показник статей, опублікованих у фахових виданнях в
Україні. Загалом же показник кількості статей суттєво збільшився із 190 у
2015 р. до 222 у 2016 р. При цьому, якщо більшість кафедр продемонструвала
незначне зниження показників, то кафедра МПІГ збільшила кількість
опублікованих статей більше, ніж удвічі (із 30 до 65 од.).
Таблиця 3.3
Статті із зазначенням приналежності до СумДУ у 2015-2016 рр.
ППСТ
0/0
33/26

МПІГ
0/0
30/65

ІМ
0/0
23/14

ГФ
1/0
63/52

ЖіФ
2/2
43/49

Філос.
-/1
-/16

Всього
3/3
190/222

опубліковані в Україні у
фахових виданнях
опубліковані за
кордоном.

24/15

8/16

14/10

40/29

33/37

-/12

119/119

9/4

3/14

6/3

21/19

5/8

-/1

44/49

опубліковані у
виданнях, які входять
до науковометричних
баз даних Scopus, Web
of Science

0/0

1/0

3/2

1/1

0/0

-/0

5/3

у співавторстві зі
студентами
Тези, всього
- у співавторстві зі
студентами

3/0

11/23

1/0

25/28

3/1

-/7

43/59

55/23
35/9

24/31
21/15

61/61
37/35

-/11
-/6

371/442
296/328

Монографії
Наукові статті, всього у
т.ч.

132/143 99/153
102/121 101/142
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Відзначаємо збільшення наукових публікацій за участі студентів.
Кількість опублікованих студентами тез доповідей на наукових конференціях,
що проводилися в СумДУ і поза його межами – 328 од. (порівняно із 296 од. у
2015 р.). Збільшилася й кількість статей за участі студентів – до 59 од.
(порівняно із 43 од. у 2015 р.; переважно завдяки збільшенню показника
кафедрою МПІГ).
У 2016 р. на факультеті проведено 7 конференцій загальноукраїнського та
міжнародного рівня. Усі кафедри в цьому році провели конференції. У
подальшому стоїть завдання підвищення їх рівня, розв’язання методологічних
проблем наукових досліджень, осучаснення тематики, виведення конференцій
на теоретико-прикладний рівень міждисциплінарних досліджень тощо.
ІV. Міжнародна діяльність
З урахуванням реформ в освітньому та науковому просторах України,
зокрема підвищення вимог до якості організації академічної мобільності та
міжнародної діяльності в цілому, факультет ІФСК демонструє стабільну
динаміку у напрямку наближення до європейських та міжнародних стандартів
освіти і науки.
На факультеті на сьогодні майже на кожній кафедрі працюють викладачі,
що є членами міжнародних академій, асоціацій та спілок. Так, доц. каф. ППСТ
Іванова Т. І. є дійсним членом Міжнародної Соціологічної Асоціації, доц.
Опанасюк В. В. – членом Асоціації політичної науки Середнього Заходу
(Midwest Political Science Association), проф. каф. ГФ Швачко С. О. – почесним
членом школи ім. Т. Рузвельта (Техас, Сан-Антоніо), а викладач каф. МПІГ
Волкова О. М. – членом Міжнародної асоціації викладачів російської мови та
літератури. Викладачі кафедри ГФ є активними членами Асоціації
германістів України (http://www.udgv.org/ і https://sumyudgv.wordpress.com/) –
національного осередку Міжнародної асоціації викладачів німецької мови;
найближчим часом на базі кафедри також створиться місцевий осередок
Української спілки германістів вищої школи.
Станом на кінець грудня 2016 р. факультет ІФСК демонструє позитивну
динаміку щодо кількості виконання загальноуніверситетських грантів у розрізі
останніх трьох років (табл.1 та табл. 2)
Таблиця 4. 1
ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ГРАНТІВ
ЗА ФІНАНСУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ/МІЖНАРОДНИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ1
Підрозділ
ГФ
1
2

2014
0/0

2015
0/(1)2

2016
0/(2)2

у форматі «кількість наукових/освітніх грантів»
у статусі співвиконавців загальноуніверситетських грантів Erasmus+ під керівництвом ВМЗ
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ЖТ
ФПІ / ППСТ
КФ
МПІГ
ІМ
Разом:

0/1
1/6(+1)3
0/0
0/0

0/1
5/4
0/0
0/0

0/1
4/3
0/1
0/0
0/(1)2

8(+1)

10(+1)

9(+3)
Таблиця 4.2

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ГРАНТІВ ЗА
ФІНАНСУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ/МІЖНАРОДНИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ

3

№

Тип

1

освітній

2

науковий

3

науковий
/ освітній

4
5

Назва

Грантодавець

Викон
авець

Обсяг
фінанс.
(2016)

DAAD

ЖТ

9 000 Euro

Освітня подорож студентів до
Німеччини
Функціонування Центру досліджень
регіональної безпеки СумДУ
Проект "Майбутнє варто планувати"
в рамках програми "Здоров'я жінок
України"

Центр інформації та
документації НАТО
Агентство США з
міжнародного
розвитку USAID

науковий

Проект"Гендерний мейнстрімІнг у
ВНЗ України"

Посольство Фінляндії
в Україні

науковий

Дослідження гендерних аспектів
насильства в шкільному середовищі

Save the Children,
Жіночий консорціум
Фонд Демократії
ООН, Жіночий
консорціум

Побудова жіночого політичного лобі
в Україні

6

науковий

7

освітній

8

освітній

9

освітній

10

освітній

Erasmus+ staff teaching mobility (STA
incoming)

11

освітній

Erasmus+ staff teaching mobility (STA
incoming)

12

освітній

Erasmus+ joint project in academic
staff mobility

Тренінг "Інструменти протидії
корупції в діяльності комунальних
підприемев, установ, організацій"
Проведения НПК
«Мультидисциплінарні
гендерночугливі ініціативи:
молодіжний потенціал ОГО»
Посилення інвестиційної
спроможності ромських громадських
організацій

114 000,00
94 350,00
без
фінансування
у 2016р.
37 098,40
ППСТ
60 000,00

Фонд ім. Фрідріха
Еберта

6 200,00

Фонд ім. Фрідріха
Еберта

16 500,00

Міжнародний Фонд
«Відродження»
Erasmus+, University
Lumière (Lyon 2),
Lyon, France
Erasmus+, University
of I. Cuza, Iasi,
Romania
Erasmus+, Bath Spa
University, Bath, UK

КФ

14 533,00

ІМ

1 380 Euro

ГФ

1 115 Euro

ГФ

2 706 Euro

у статусі співвиконавця загальноуніверситетського гранту USAID під керівництвом Сміянова В.А.
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Традиційно активними у цьому напрямку залишаються представники
каф. ППСТ, які мають тривалий досвід співробітництва з Представництвом
Фонду Ф. Еберта, Агентством США з міжнародного розвитку USAID,
Фондом локальних ініціатив посольства Фінляндії в Україні, Міжнародною
організацією Save the Children тощо. Серед цьогорічних грантодавців також
Центр інформації та документації НАТО, за підтримки якого створено та
функціонує Центр досліджень регіональної безпеки СумДУ, Демократичний
Фонд ООН, за підтримки якого здійснюється проект «Побудова жіночого
політичного лобі в Україні», а також Міжнародний Фонд «Відродження» – одна
з найбільших благодійних фундацій в Україні, – за підтримки якого
виконується освітній грант під керівництвом доц. Тулякова О. О. на
новоствореній кафедрі філософії.
Мовознавці факультету також не стоять осторонь грантового напрямку.
Так, під керівництвом аспірантки каф. ЖіФ Бондаренко Ю. С. викладач каф. ІМ
Чуйко О.А. та 13 студентів спеціальності «Журналістика» мали змогу пройти
стажування за програмою DAAD, відвідати науково-освітні установи землі
Баварія та взяти участь у заходах за фаховим спрямуванням.
Викладацьку роботу за кордоном у цьому році провадили викладачі
Алєксахіна Т. О. (каф. ІМ) та Єгорова О. І. (каф. ГФ), які викладали в
університетах м. Ліон (Франція) та м. Яси (Румунія) за програмами академічної
мобільності викладачів в рамках довгострокових загальноуніверситетських
проектів Erasmus+, що виконуються під керівництвом ВМЗ. Ще у рамках
одного такого проекту доц. каф. ГФ Дорда В. О. пройшов стажування на базі
університету м. Бат (Велика Британія).
Станом на кінець грудня 2016 р. на достатньому рівні залишаються
показники виконання індивідуальних грантів на факультеті (табл. 3).
Таблиця 4.3
ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГРАНТІВ ЗА
ФІНАНСУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ/МІЖНАРОДНИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ4
Підрозділ
ГФ/ТПП
ЖТ
ФПІ / ППСТ
КФ
МПІГ
ІМ
Деканат
Разом:
4

2014
3/3
0/0
5/14
0/0
0/0
1/1
9/18

2015
4/5
2/3
4/7
2/2
0/0
0/0
12/17

2016
4/4
1/1
7/9
0/0
1/1
0/0
0/0
13 (+2)5/15(+4)

у форматі «кількість виконавців / кількість грантів»
офіційно не зарахованими ВМЗ залишилася участь ще 2 виконавців та 4 «міні»-грантів з незначним рівнем
фінансування
5
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У цьому році викладачі, аспіранти та співробітники факультету ІФСК
проходили навчання, стажування, відвідували тренінги та конференції за
фінансового сприяння Гете-Іститута та Посольства Німеччини, DAAD та
OeAD, Фонду ім. Ф. Еберта, Конгресу США та Американської ради з
міжнародної освіти, Європейського молодіжного фонду Ради Європи та Уряду
Японії через Міжнародну Федерацію Товариств Червоного Хреста та
Червоного Півмісяця. Крім того, ПВС факультету постійно отримує
фінансування індивідуальних проектів від провідних освітніх інститутів
Європи, як-от: Університет ім. Адама Міцкевича, Празький інститут
підвищення кваліфікації, Інститут прав людини і гуманітарного права імені
Рауля Валленберга, Натолінський кампус Коледжу Європи (у співпраці з
Фондом Маршалла «Німеччина – США» і Польсько-Американським Фондом
Свободи) тощо. Деталізацію показників подано у табл. 4.
Таблиця 4.4
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГРАНТІВ ЗА ФІНАНСУВАННЯ
ІНОЗЕМНИМИ/МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Структурний
підрозділ

Обсяг
фінанс.

Назва гранту

Країна, місто
(грантодавець)
/ місце
проведення

№

ПІБ

Посада

1

Дорда В.О.

доцент

30 000

News Literary Summer
Institute

Польща, м.
Познань

2

Попова О.В.

доцент

8 785

Fortbildungsseminare
für ukrainische DaFHochschullehrer(innen)

3

Мовчан Д.В.

доцент

3 500

Науково-методичний
семінар викладачів
німецької мови

Німеччина /
Україна, м.
Ужгород
Австрія,
Німеччина
(OeAD, DAAD)
/ Україна, м.
Кам’янець

ГФ

Програма підвищення
кваліфікації
«Публікаційна та
проектна діяльність в
країнах Євросоюзу:
від теорії до
практики»
Варшавська ЄвроАтлантична Літня
Академія (WEASA)

4

Жулавська
О.О.

доцент

9 750

5

Назаров М.С.

асистент

37 000

6

Герман О.А.

аспірант

5 411

Polski Erasmus dla
Ukrainy

Польща, м.
Варшава

7

Савельєва
Ю.М.

провідний
фахівець

8 950

Літня школа за прав
дитини

Македонія, м.
Струга

ППСТ

Чехія, м. Прага

Польща, м.
Варшава

13

8

Колісник Л.О.

практичний
психолог

9

Купенко О.В.

доцент

Україна

22 684

Підвищення
кваліфікації

Німеччина
(DVV) /
Україна

113 850

10

Дементов В.О.

доцент

11

50 000

12

6 000
Світайло Н.Д.

13

6

15 000

Підтримка
довгострокової
соціальної
стабільності в Україні

доцент, зав.
каф.

6 013

14

Євтушенко
О.М.

викладач

ЖТ

4 628

15

Біденко Л.В.

доцент

МПІГ

2 000

166

Попова О.В.

доцент

17

Щигло Л.В.

асистент

18

Єрмоленко
С.В.

ст.
викладач

19

Назаров М.С.

асистент

2 657

ГФ

2 657

Програма «Відкритий
Світ»
Україно-польський
проект "Співпраця
місцевої влади і
громадських
організацій.
Просування добрих
практик"
Експертна робота на
базі БГУ
Консультації з
розробки програми з
прав людини
Міжнародний
тренінг-курс
"Закладинки":
протидія мові
ненависті та
дискримінації в
молодіжній роботі
через освіту з прав
людини"
Розробка навч.
посібника з
української мови
«Українська мова для
іноземців»

США, м.
Хартфорд

Польща, м.
Варшава

Білорусія, м.
Мінськ
Білорусія;
Україна

ЄС, Франція
(European
Youth
Foundation)
Україна, м.
Житомир

Агенство ООН
в Україні

Перший
загальноукраїнський
форум вчителів
німецької мови
«Професійні сфери
німецької мови –
німецька мова у
школі та ВНЗ в
Україні сьогодні»

Німеччина
(DAAD,
Goethe-Institut)
Україна, м.
Київ

Літня школа "Безпека
в небезпеці"

Німечччина /
Україна, м.Київ

2 657

ППСТ

п. 16–21 не входять до показників звітності ВМЗ

3 000

14

20
Євтушенко
О.М.

викладач

3 200

Семінар "Youth in the
Heart of Decision
Making"

Україна, с.
Мрія, Київська
обл.

3 150

7 Літня школа
соціальної демократії
"Від популізму до
радикалізму: що
може протиставити
СД"

Україна, м.Київ

ЖТ

21

Підсумовуючи показники виконання індивідуальних грантів окремими
підрозділами факультету, варто відзначити позитивну динаміку активності у
цьому напрямку кафедри ППСТ, певне зниження активності на каф. ГФ, ЖТ та
МПІГ, а також відсутність показників каф. ІМ вже третій рік поспіль.
Щодо показників міжнародної академічної мобільності, то станом на
грудень 2016 р. маємо від’ємні показники по викладачах та аспірантах, проте
позитивні показники щодо студентської академмобільності (табл. 5).
За 2016 р. географія академмобільності викладачів та аспірантів
факультету ІФСК виглядає доволі розмаїто: країни Балканського півострова
(Румунія, Македонія), країни Центральної та Західної Європи (Польща, Чехія,
Німеччина, Франція, Велика Британія), а також Північна Америка (США). ПВС
та аспіранти факультету у поточному році брали участь у міжнародних
тренінгах та семінарах, програмах стажування та підвищення кваліфікації, а
також провадили викладацьку діяльність (табл. 6)
Таблиця4. 5
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ АКАДЕММОБІЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ
ІФСК ЗА 2014-2016 РР.7
КРИТЕРІЙ

2014

2015

2016

«Включений семестр»
«Паралельне навчання»
«Подвійний диплом»
терміном до 1 семестру
Короткострокове
навчання
літні школи
практика на базі
закордонних підприємств
та організацій
Стажування /
практика
стажування, ознайомчі та
навчальні візити (у т.ч. з
2016 мовне стажування)
програми соціального та
Інше
культурного обміну28
Загальна кількість

1 (ГФ)
2 (ГФ)
2 (ГФ)
5 (ГФ)
0

1 (ГФ)
2 (ГФ+ЖТ)
0
3 (2 -ГФ, 1 - ЖТ)
3 (ГФ)

0
2 (ЖТ)
0
-

2 (ГФ)

22 (19 – ГФ, 3 –
ЖТ)

9 (4-ГФ, 5ЖТ)

11 (6 – ГФ, 5 ЖТ)

46

-

-

67

42

0

1
(ФПІ)

51
1
(ФПІ /
ППСТ)

АСПІР
АНТИ

СТУДЕНТИ

Довгострокове
навчання

Довгострокове навчання / стажування

7 зазначено кількість осіб-учасників академічної мобільності
8
з 2015 р. увійшли до показників з практики та стажувань, з 2016 – стажувань

49 (15 –
ЖТ; 34 –
ГФ)

ВИКЛАДАЧІ ТА
СПІВРОБІТНИКИ

15
Короткострокове навчання / стажування

2
(ФПІ+ЖТ)

2
(ГФ)

1
(ЖТ)

Загальна кількість

3

2

10 (2 – ГФ, 4 –
ЖТ, 2 – МПІГ,
2-ФПІ)

6 ( 2- ГФ; 2ППСТ, 1 –
ІМ)

Наукове стажування

2
12 (3 –
ГФ/ТПП; 3ФПІ; 5ЖТ; 1 –
деканат)
1 (ФПІ)

0

0

Викладацька робота за кордоном

1 (ЖТ)

1 (ЖТ)

2 (ІМ + ГФ)

Загальна кількість

14

11

Залучення іноземних фахівців

14

6 (ФПІ та ГФ)

7
4 (1 - ГФ, 2
– ФПІ, 1 ІМ)9

Cтажування та підвищення кваліфікації

Таблиця 4.6
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ
МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ
ФАКУЛЬТЕТУ ІФСК

№

ПІБ

1

Єгорова О.І.

2

Дорда В.О.

Кафедра

ГФ

Тип

Програма/Установа

Місце проходження

викладацька
робота,
стажування

Erasmus+ staff teaching
mobility (STA incoming),
Університет А. І. Кузи

Румунія, м. Яси

стажування

News Literary Summer
Institute

Польща, м. Познань

стажування

Erasmus + joint project with
Bath Spa University, UK

Велика Британія, м. Бат

стажування

3

Жулавська О.А.

4

Чуйко О.А.

ІМ

стажування,
підвищення
кваліфікації

5

Алєксахіна Т.О.

ІМ

викладацька
робота

6

Савєльєва Ю.М.

7

Назаров М.С.

стажування
ППСТ

9

стажування

Програма підвищення
кваліфікації
«Публікаційна та
проектна діяльність в
країнах Євросоюзу: від
теорії до практики»
DAAD Studienreisen für Gruppen
von ausländischen
Studierenden in
Deutschland
Erasmus+ staff teaching
mobility (STA incoming),
Університет Люм'єр Ліон
2
Літня школа зі прав
дитини
Варшавська ЄвроАтлантична Літня
Академія (WEASA)

Чехія, м. Прага

Німеччина, м. Пассау,
Регенсбург, Айхштатт,
Мюнхен

Франція, м. Ліон

Македонія, м. Струга
Польща, м. Варшава

довгострокове: Л.Гріббс (ФПІ), К. Грунвальдт (ГФ); короткострокове: Т. Алек (ФПІ), Б. Стюарт (ІМ)

16
стажування
8

Дементов В.О.

ППСТ
стажування

Програма «Відкритий
Світ»
Україно-польський проект
"Співпраця місцевої влади
і громадських організацій.
Просування добрих
практик"

США, м. Хартфорд

Польща, м. Варшава

Кількісне лідерство у рейтингу академічної мобільності студентів
безперечно належить студентам спеціальності «Філологія», проте й студенти
спеціальності «Журналістика» продемонстрували достатню активність у 2016 р.
(табл. 7). За програмами довгострокового навчання продовжують навчатися
Гузенко О. В. (ЖТ-31с) в Англо-Американському Університеті (м. Прага,
Чехія) та Черняков Б. С. (ЖТ-41) в Університеті Гуманітас (м. Сосновець,
Польща). Крім того, відмітимо участь 13 студентів спеціальності
«Журналістика» у навчально-освітній подорожі до Німеччини за програмою
DAAD.
Водночас зазначимо, що обмеження, уведені 12 серпня 2015 р.
постановою КМУ №579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації
права на академічну мобільність», не дають фактичного права зараховувати до
показників участь студентів у міжнародних програмах академмобільності у
формі тренінгів, шкіл та конгресів, які здійснюються безпосередньо за фаховим
спрямуванням, як-от:

Погребна А. Р. (ЖТ-31) –тренінг з журналістики за фінансування
Erasmus+ Don't tweet, try to communicate та медіа-школа Eastbook Media
School (проект «Українські регіональні журналісти – разом для якості»);

Дирявська Я. С. (ЖТ-31) – тренінг Erasmus+ за напрямом «Реклама
та PR» – PR tools for a good reputation;

Кардашевська О. Г., Єдінак Д. Г. (гр. ПРм-62,), Роженко О. С.,
Стрілко А. Л. (гр.. ПРм-61) та Степанов В. В. (ПРм-51) – участь у
молодіжному конгресі Jugendkongress BEWEGT WAS.
Тривала загальна дестабілізація економічного положення у країні змушує
багатьох охочих студентів відмовлятися від участі у міжнародних програмах
кредитної академічної мобільності на користь програм соціального
працевлаштування за кордоном, як-от Work and Travel USA, Work and Study in
Poland, CCUSA, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), Au-Pair та ін., за
якими вони мають змогу компенсувати свої фінансові витрати на участь у
програмі та водночас отримати соціально-культурний досвід від перебування в
іншій країні. Утішає той факт, що цільовими країнами залишаються країни,
мови яких вивчаються студентами в рамках університетської програми за
фахом, тож маємо змогу говорити про факти розширення меж лінгвокультурної
компетенції та розвитку мовно-мовленнєвих навичок з іноземної мови, які
студенти в обов’язковому порядку демонструють на практичних заняттях та на
зустрічах «Офісу подорожей» (при каф. ГФ) під керівництвом викладачів.
Таблиця 4.7
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ
МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ІФСК
ПІБ

Група

Тип

Місце проходження
с. Кобержице,
Вроцлавський повіт,
Польща

1

Ярич Ю.Ю.

ЖТм-51

практика на базі
закорд. підпр.

2

Микитенко А.Ю.

ПРс-52

стажування

м. Лейпциг, Німеччина

3

Рогоза І.К.

ПРм-51

стажування

м. Бонн, Німеччина

4

Кайнова А.А.

ПР-21

стажування

м. Мадрид, Іспанія

5
6
7
8
9

Герман О.М.
Вольвач В.А.
Сметюхова А.В.
Артюх В.В.
Кулик Я.О.

10

Бєсова В.О.

11
12
13
14

Програма
Otto sp. z.o.o.
EFD (Erasmus+),
Felix-MendelsonBartholdz-Stiftung
Service Сivil
International,
Deutscher Zweig
e.V.
AIESEC;
педагогічна
практика на базі
мовної школи
"Las Malas
Lenguas"

ПР-31

стажування

м. Даллас, Техас, США

W&T,
Dallas/Addison'
Marriott Quorum
by the Galleria

ПР-33

стажування

м. Ейвон, Південна
Кароліна, США

W&T,The Froggy
Dog Restaurant

Лисенко С.В.
Богомаз М.І.
Коваль Т.Ю.
Миколенко А.В.

ПР-33
ПР-41

стажування

м. Фалмут, Массачусетс,
США

W&T, Sea Crest
Beach Hotel

ПР-31

стажування

м. Хоффман Істейтс,
Іллінойс,США

15

Гармаш В.О.

ПР-34

стажування

м. Портленд, Мен, США

16

Джим А.Ю.

ПР-32

стажування

м. Вісконсин Деллс,
Вісконсин, США

17

Ткаченко А.А.

ПР-33

стажування

м. Вордесхольм,
Німеччина

18

Аксютіна В.С.

ПР-41

стажування

м. Салем, Вірджинія,
США

19

Осадченко А.В.

ПР-43

стажування

м. Сент-Пол, індіана,
США

20

Кириченко І.Г.

ПР-33

стажування

м. Оушен-Сіті,
Меріленд, США

W&T, India House
Restaurant
W&T, Westin
Portland
Harborview
W&T, Wilderness
Hotel and Golf
Resort
ZAV, Flash Clean
and Rent GMbH
CCUSA, Easter
Seals UCP
Virginia
CCUSA, Flat Rock
River YMCA
Camp
W&T, Baxter
Enterprises LLC
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Приходько А.А.

ПР-41

стажування

22

Коростіль Д.Р.

ПР-43

стажування

с. Хайкендорф,
Німеччина

ZAV, StrandHotel
See blick

23
24
25
26
27
28
29

Безугла В.Г.
Катериніна М.В.
Бондаренко А.С.
Купрієнко Є.І.
Ситник О.Д.
Пономаренко В.М.
Лазаренко А.В.

ПР-34
ПР-32

стажування
стажування
стажування
стажування
стажування
стажування
стажування

м. Гамбург, Німеччина

ZAV, Eiscafe
Ciprian CCB
GmbH

м. Нешвілл, Теннессі,
США

W&T, Gaylord
Opryland Resort
and
Convention Center

ПР-32
ПР-33
ПР-34

18
30
31
32
33

Квартник Я.А.
Мазун М.О.
Подоляка І.О.
Ступак В.Г.

ПР-31

34

Рубцова А.

ЖТ-21

35

Бондаренко І.

ЖТ-21

36

Черняков Б.С.

ЖТ-41

37

Веритенник Г.

ЖТ-31

38

Борзиленко А.

ЖТ-21

39

Мостіпан Т.

ЖТ-21

40

Сошко А.

ЖТ-21

41

Коплик І.

ЖТ-41

42

Дубовик А.

ЖТ-21

43

Самохіна В.

ЖТ-31

44

Мартиненко О.

ЖТ-41

45

Іваницька Т.

ЖТ-31

46

Алєксандрова В.

ЖТ-41

47

Ступіна С.

ПР-41

48

Гузенко О.В.

ЖТ-31с

49

Черняков Б.С.

ЖТ-41

50

Мартиненко Я.Ю.

ПР-22

51

Чернишова А.А.

РК-51

ПР-32

стажування
стажування
стажування
стажування
мовне
стажування
мовне
стажування
мовне
стажування
мовне
стажування
мовне
стажування
мовне
стажування
мовне
стажування
мовне
стажування
мовне
стажування
мовне
стажування
мовне
стажування
мовне
стажування
мовне
стажування
мовне
стажування
програма
паралельного
навчання
програма
паралельного
навчання
практика на базі
закорд. підпр.
стажування

м. Шпрінге, Німеччина

ZAV, Sander
Calenberger
Landhof

м. Пассау, Регенсбург,
Айхштатт, Мюнхен,
Німеччина

DAAD Studienreisen für
Gruppen von
ausländischen
Studierenden in
Deutschland

м. Крайова, Румунія

м. Прага, Чеська
Республіка

м. Сосновець, Польща
м. Варшава, Польща
м. Бангалор, Індія

Erasmus+ EVS
Project RESTART
АнглоАмериканський
Університет,
бакалаврська
програма «Медіа
та комунікації»
Університет
Гуманітас
Бюро перекладів
MADNA
Sujal

З огляду на існуючу ситуацію, вбачається за доцільне у 2017 р. посилити
мотивацію студентів до участі саме у програмах академічної мобільності або
продовжувати шукати дієві шляхи узгодження участі студентів у програмах
соціального працевлаштування з нормами чинного законодавства у випадках
отримання студентами практичних навичок за фахом їх навчання в Сумському
державному університеті.
Факультет ІФСК продовжує активно залучати до викладацької роботи на
своїй базі іноземних фахівців. Так, станом на грудень 2016 р. викладацьку
діяльність та стажування на факультеті здійснювали/здійснюють 3 закордонних
фахівців з Німеччини (Карстен Грунвальдт – на каф. ГФ та ЖТ), Великої
Британії (Томас Алекс – ППСТ) та США (Лорен Гріббс – ППСТ). Крім того, до
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кінця року планується залучення ще одного фахівця з США за угодою з
Корпусом миру для організації викладання на каф. ІМ.
Поточний рік також відзначився підписанням двох знакових договорів з
університетами-партнерами (каф. МПІГ – з Бакинським слов’янським
університетом, Азербайджан і каф. ГФ – з кафедрою теоретичної та прикладної
лінгвістики
філологічного
факультету
Євразійського
національного
університету ім. Л. М. Гумільова, м. Астана, Казахстан, що входить до ТОП-350
рейтингу QS World University Rankings), за якими вже ведеться активне
співробітництво в галузях освіти і науки.
V. Ресурсозабезпечення
Перейдемо до розгляду показників ресурсозабезпечення, що на сучасному
етапі є важливим чинником стабільності та подальшого розвитку як кафедр,
факультету, так і всього університету. В умовах загальної економічної кризи
забезпечення зростання прибуткової частини за рахунок самоокупності – одне з
першочергових завдань.
Таблиця 5.1
Обсяг коштів за виконання НДР та грантової діяльності у 2016 р.
Назва
показника
надходжень,
тис. грн.
Всього:

Рік
Всього по
ф-ту

2014
1751,9
2015
2046,8
2016
1430,2
Держбюджетна 2014
116,9
тематика з
2015
99,00
виділеним
2016
101,4
фінансуванням
Госпдоговірні
2014
964,2
НДР та
2015
1458,3
наукові гранти 2016 457,7/411,4*
Інші
2014
515,7
міжнародні
2015
267,618
освітні гранти
2016
536,2
Інші
2014
153,1
індивідуальні
2015
221,9
гранти та
2016
334,9
проекти

ГФ

Випускові кафедри
ЖіФ
ППСТ

39,4
49,05
189,1
0
0
10,6
10,9
9,1
9,6/8,3
0
0
108,9
28,5
39,95
60,0

569,6
249,3
367,5
110,9
69,00
9,0

1140,9
1738,02
815,3
6,0
30,00
81,8

52,8
900,4
0
1442,5
91,0/91,0 354,6/309,6
398,5
117,2
137,098
130,52
256,5
117,0
7,4
117,3
43,2
135,0
11,0
261,9

Загальноосвітні кафедри
МПІГ
Іноз.
Філос.
Мов
0
4,35
4,5
0
0
0

2
6,0
39,3
0
0
0

14,5
0

0
0,65
2,5/2,5
0
0
0
0
3,7
2,0

2
6,0
0
0
0
39,3
0
0
0

0
14,5
0

*План 2016 р. / кошти 2016 р.

У 2016 р. надходження від держбюджетної тематики з виділеним
фінансуванням на кафедрі залишилося на рівні 2015 р. за рахунок участі кафедр
факультету у міжкафедральній темі для молодих учених «Механізми впливу
інститутів громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні»
та участі кафедри ЖіФ у темі «Історичний розвиток порубіжжя Північно-
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Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі
історичної пам'яті».
За 2016 рік кафедри факультету уклали договори на загальну суму 457,7
тис. грн. в рамках виконання госпдоговірних НДР та наукових грантів. У
СумДУ із 9 міжнародних наукових грантів 5 виконуються на факультеті,
зокрема кафедрою ППСТ. Такі кафедри факультету як ППСТ, ЖіФ, ГФ мають
свою частку у виконанні міжфакультетських держбюджетних НДР, обсяг
фінансування яких на сьогодні складає 101,4 тис.грн.
У 2016 році кафедра журналістики та філології завершила роботу з
виконання міжнародного освітнього гранту у рамках програми європейської
комісії Tempus ( останній транш на суму в 144.824,93 грн був отриманий у
березні 2016 р.) Координатори проекту високо оцінили результати нашої
роботи. Завдяки участі в цьому гранті кафедра журналістики та філології
значно збільшила матеріально-технічну базу. Отримано електронні засоби
навчання, що сприяло значному зростанню статусу кафедри, підвищенню
кваліфікації викладачів і покращенню якості навчання майбутніх журналістів.
А завдання факультету та кафедр на 2017 р. полягає в пошуку нових тем
для держбюджетної тематики, залучення коштів від виконання госпдоговірної
тематики та забезпечення інших надходжень від індивідуальних грантів,
спонсорства.
VI. Позанавчальна діяльність факультету
Позанавчальною діяльністю на факультеті опікуються всі кафедри.
Організаційний супровід та комунікації забезпечує заступник декана з виховної
роботи Павленко Г. В. На факультеті працює 10 кураторів академічних груп,
які призначені з числа НПП. Усі групи І курсу мають кураторів-студентів з
числа представників студентського самоврядування.
Співпраця та координація діяльності з ОСС факультетського та
університетського рівня є однією з принципових засад позанавчальної роботи
на факультеті.
У 2016 році зайнятість студентів у позанавчальний час була занесена
через авторизований доступ до інформаційної системи СумДУ за всіма
звітними показниками, що дало змогу детальніше відобразити активність
студентів, яка, у порівнянні з минулим роком, підвищилася до 74,7 % від
загальної кількості студентів. Найвищий відсоток активності прослідковується
на першому та другому курсах.
Таблиця 5.1.
Порівняння показників позанавчальної діяльності факультету ІФСК
2015 р.

2016 р.
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Загальна
кількість
студентів

Позанавчальна
активність
студентів

Загальна
кількість
студентів

Позанавчальна
активність
студентів

698 студ.

489 студ. – 70%

801 студ.

598 студ. – 74,7 %

Цього року факультет ІФСК здійснив перший набір студентів
спеціальностей «Психологія» та «Менеджмент соціокультурної діяльності». За
осінній семестр 2016 року були вперше проведені позанавчальні заходи
соціокультурного спрямування: виставки, тренінги, майстер-класи з залученням
відомих митців, режисерів, арт-менеджерів, а також низка психологічних
заходів як для студентів першого курсу, так і старшокурсників.
Таблиця 5.2.
Позанавчальні заходи кафедри ППСТ
№

Назва заходу (опис)

Дата
проведення

1.

Художня виставка «Об’єм і форма» доцента СумДУ,
художника Побожія С.І у галереї «Академічна»

15.09.16

2.

Дискусія «Театральний менеджмент». Зустріч з художнім
керівником театру ім. Щепкіна А. Меженіним.

3.10.16

3.

Майстер-клас «Игры в которые играют люди или что же
такое театр?» (від художнього керівника театру ім. Щепкіна
А. Меженіна)

6.10.16

4.

День психічного здоров’я (конкурси, творчі виступи,
психологічне тестування)

10.10.16

5.

Екскурсія та тематичне обговорення «Особливості
соціокультурної діяльності шкільних і державний музеїв:
спільне та відмінне» (на базі зразкового музею «Пам’ять»
школа №2)

10.10.16

6.

Тренінг з ораторської майстерності на покращення дикції,
голосу та вимови (Павленко А.В.)

13.10.16

7.

Зустріч із арт-менеджером аукціону Sotheby’s, галерея
“Академічна”

17.10.16

8.

Тренінг «Основи акторської майстерності» (Павленко А.В.)

19.10.16

9.

Тематичний відеолекторій «Ні експлуатації та насильству»
(Дементов В.О.)

9.11.16
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10. Екскурсія до художнього музею ім. Н. Онацького
11. Форум-театр «Толерантність без меж» (Павленко А.В.)

18.11.16
19-20.11.16

12. Похід на виставку бук-арту

21.11.16

13. Лекція «Музеї світу» - доцент СумДУ, художник Побожій
С.І. (Літературна вітальня)

2.12.16

14. Семінар «Організація виставкової діяльності як напрям
МСКД» (Побожій С.І. , Галерея «Академічна»)

7.12.2016

Також кафедра психології, політології та соціокультурних технологій
(ППСТ) зробила значний акцент на створенні іміджу спеціальностей та
покращенню взаєморозуміння та згуртованості студентського та викладацького
колективів за рахунок низки позанавчальних заходів. Серед них:
Таблиця 5.3.
Заходи, спрямовані на адаптацію студентів та формування
корпоративної культури
№

Назва заходу (опис)

Дата
проведення

Виїзний захід-знайомство для студентів та викладачів
спеціальностей кафедри ПП та СКТ на базі СОЗ «Універ»
(презентація спеціальностей, творчі виступи, спортивнорозважальна програма)

14.09.16

2.

Фут-квест «Я – студент СумДУ» (Король С.М.)

21.09.16

3.

Фокус-група зі студентами та викладачами «Адаптація
першокурсників. Бачення перспектив» (Іванова Т.В.)

30.09.16

4.

Фокус-група зі студентами та викладачами «Студентське
життя» (Павленко В.П.)

5.10.16

5.

Лекція «Академічна доброчесність» (Купенко О.В.)

12.10.16

6.

Майстер-клас по створенню соціальних відеороликів на
тему «Академічна доброчесність» (Павленко Г.В.)

12.10.16

7.

Методичний семінар «Організація ознайомчої практики та
раннє працевлаштування студентів» (Дементов В.О.)

28.10.16

8.

День працівника соціальної сфери (концерт, зустріч та
спілкування з представниками соціальних служб,
громадських організацій та бізнесу)

2.11.16

1.
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9.

Брейн-ринг «Узагальнення та систематизація вивченого»
(Король С.М.)

9.11.16

10. Інформаційний семінар «Ефективна презентація» (спільно
зі студентами-рекламістами)

16.11.16

11. Дебати на тему: «Соціальне забезпечення в Україні»

30.11.16

12. Екскурсія у Сумський офіс компанії NetCracker Technology
(спілкування з потенційними роботодавцями)

14.12.16

13. Участь в науково-практичній конференції «Соціальні та
правові аспекти доступності для людей з особливими
потребами»

15.12.16

14. «Вечорниці» (святкування зі студентами, викладачами та
співробітниками кафедри Дня св. Миколая, творчі виступи,
конкурси)

21.12.16

З ініціативи та безпосередньої участі кафедри журналістики та секції
«Реклама та зв’язки з громадськістю» було організовано низку позанавчальних
заходів. Окрім традиційних - відзначення Дня української писемності, участь у
Турнірі юних журналістів, проведення мовно-літературного конкурсу
ім. П. Яцика, молодіжного фестивалю реклами «Восьма барва» та святкового
концерту з нагоди Дня рекламіста – чимало заходів було проведено вперше:
Таблиця 5.4.
Позанавчальні заходи кафедри журналістики та філології
№

Назва заходу (опис)

Дата
проведення

1.

Зустріч з художницею Риммою Маленковою

7.10.2016

2.

Зустріч з письменниками С. Петренко, Г. Єлишевичем, В.
Скакуном

21.10.16

3.

Зустріч з сумським журналістом та письменником Є.
Положієм

14.11.16

4.

Зустріч з письменниками А. Кокотюхою, А. Суярком

26.11.16

5.

Зустріч-тренінг із журналісткою О. Корнєєвою

29.11.16

6.

Зустріч з журналістами м. Суми «Обличчя четвертої
влади»

17.10.16
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Майбутні журналісти та рекламісти впродовж року набували
професійного досвіду в якості кореспондентів та ведучих програм на
телеканалах UA:Перший, «ЧП ІНФО», UA:Sumy, СТС, ТРК «Академ-TV»,
радіо "Слобода ФМ", як автори статей та редактори в газетах "Сумщина",
«Життя Лебединщини», "Град Прилуки", “Глухівщина”, «Резонанс», в
інтернет-виданнях "0542.ua", «SumyLiFe», «Афіша-Суми», Region Neuws-Суми,
«The Sumy Post», практикували навички дизайну у рекламних агентствах
«Бінго», «ВРекламі», «Легіон», "Ілюзіон".
Офіс подорожей при перекладацькому навчально-методичному центрі
"LinguoStar" кафедри германської філології розширює свою географію, цього
року на засіданнях Офісу розглядалися особливості подорожей до США та
Німеччини, а також особливості відпочинку та праці аніматора в Турції.
При Перекладацькому центрі також продовжує працювати Офіс кар'єри, в
якому студенти набувають навички ділової переписки англійською мовою,
вчаться складати резюме, життєпис, характеристику та рекомендаційний лист,
дізнаються про особливості закордонних компаній.
Серед позанавчальних заходів, організованих та проведених кафедрою
германської філології слід зазначити:
Таблиця 5.5.
Позанавчальні заходи кафедри германської філології
№

Назва заходу (опис)

Дата
проведення

1.

Зустріч з самодіяльною художницею Н. Міловідовою

22.09.16

2.

Відкрита лекція про Всеукраїнські змагання з грекоримської боротьби від учасника змагань, студента Д.
Маркова

11.11.16

3.

Перегляд студентами відеофільма до роковин вшанування
пам’яті жертв Голодомору в Україні.

24.11.16

4.

«День фотографії»

25.11.16

5.

Відвідання презентації творів О. Криштопа
(“Станіславський феномен”, “Масштаб України 1х1” в
книгарні Є)

1.12.16

6.

Участь студентів у культурознавчому театралізованому
заході Веселе Різдво (Merry Christmas).

23.12.16
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Майбутні перекладачі протягом 2016 року проходили стажування за
спеціальністю (як перекладачі та викладачі англійської та німецької мови) в
благодійному фонді «Сагасітас», Школі європейських мов, Українськобританському лінгвістичному центрі, Центрі підтримки сім’ї «Студентський
Лелека», відвідували курси з німецької мови на базі СумДУ, курси з китайської
мови Інституту Конфуція СумДУ, Deutsch Klub від студентського
самоврядування ІФСК, а також самовдосконалювалися за допомогою онлайнтренінгів, програм та курсів Лінгвостар, Coursera, PolskieCentrumKLD,
MANAGING YOUR IDENTITY, «Deutsche Welle»: DW Deutschkurse «Deutsch
als Fremdsprache», «Memrise», «MinderEdu», «Language School Professional»,
English Club F.L.O.W. (Future Leaders of the World), «Бізнес-англійська»,
«Поліглот» та інших.
Важливим кроком в адаптації першокурсників та об’єднанні факультету
стала підготовка до традиційного конкурсу-огляду першокурсників «Золотий
інтеграл». Студенти показали високий рівень активності (34 першокурсника та
26 старшокурсників) та відповідальності, продемонструвавши різноманітні
творчі здібності та таланти та виборовши 3 перемоги в номінаціях «Бальний
танок», «Естрадна пісня (ансамбль)» та «Художнє читання (авторський
монолог)».
Протягом 2016 року студентки ІФСК достойно представляли факультет
на конкурсах краси: Пархоменко Євгенія (РК-31) посіла 1 місце на конкурсі Міс
СумДУ-2016, Кашенко Поліна (ПР-63) отримала звання «Міс гуртожиток №2»,
а Полупан Маргарита (ПР-51) здобула 3 місце на конкурсі «Міс студмістечко 2016».
Номінантами конкурсу "Кращий студент СумДУ-2016" стали 7 студентів
ІФСК, серед них Вихрова Анастасія (ЖТ-51) перемогла у номінації «Кращий
волонтер СумДУ», Ковтун Вікторія (ПР.м-61), Літвінова Дар’я (ЖТ-51) та
Синякова Маргарита (МД.м-51) були номіновані на участь у конкурсі «Кращий
студент Сумщини-2016», а Смірнова Катерина (РК-31), Бондаренко Іван
(МД.м-61) та Гунбін Олексій (МД.м-51) отримали заохочувальні грамоти.
Студентка групи ПР.м-61 Ковтун Вікторія здобула перше місце на
міжнародному конкурсі «Київський колорит» у м. Києві, перше місце на
пісенних конкурсах «Пісня над Бугом» у м. Хмельницькому та «Ах, это лето» в
м. Скадовськ.
Слід також відзначити студентку ІФСК Синякову Маргариту, яка у складі
команди КВН «Любимая» двічі була учасницею проекту телеканалу «1+1» та
студії «Квартал-95» – фестивалю «Ліга сміху» у м. Одеса, володаркою Кубку
мера, переможницею Сумської обласної ліги КВН «Сумка», чвертьфіналісткою
Одеської Ліги Сміху та фіналісткою Всеукраїнської Ліги КВН «Сагасітас», а
також перемогла на конкурсі «Кращий студент Сумщини-2016» у номінації
«Культурно-мистецька діяльність. Оригінальний жанр».
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У волонтерському русі беруть участь 79 студентів факультету, серед них
майже половина є волонтерами не лише в СумДУ, а й в інших благодійних та
громадських організаціях ("Сумський обласний центр реабілітації дітейінвалідів", БФ «SAGACITAS», ГО «Професійна Ліга соціальних працівників
Сумщини», Школа європейських мов, волонтерська організація «Дай лапку
другу», волонтерський загін "Іскорка тепла", ГО «Молодь ДемАльянсу», ГО
«Сумщина активна», Всеукраїнська мережа “Вільні Люди”, ВМГО
“Молодіжний Націоналістичний Конгрес” та інші).
Активісти факультету протягом року виступали координаторами та
учасниками волонтерських проектів та акцій (проект «Допомога дітям,
постраждалим від АТО», волонтерські програми EVS, проект «Місток
поколінь» 2016, проект "Як розмовляти з дітьми про історію України", проекти
«Перші кроки в бізнесі» та «Time-management» у Тростянецькій спеціалізованій
школі 1-3 ступенів N5, Всеукраїнська акція «На запчастини – тільки машини!»,
екологічна акція "Let`s do it, Ukraine" в Сумах, акція «Зробимо Україну
чистою»)
Цього року 5 волонтерських заходів було організовано та проведено з
ініціативи факультету ІФСК: відвідування онкохворих дітей в гематологічному
відділенні Сумської обласної дитячої лікарні в рамках “Марафону добрих справ
СумДУ”, соціальна акція та рок-концерт, присвячені Всесвітньому Дню Миру,
створення та розповсюдження власних інформаційних листівок до «Дня
толерантності», соціальна акція до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом, акція
до Дня торгівлі людьми.
У 2016 році значних успіхів досягнуто у розвитку фізичної культури та
спорту. Збільшилась кількість студентів, які беруть участь у спортивних
секціях і гуртках – 206 осіб (у 2015 році – 108 осіб), серед них 107 займаються
спортом у СумДУ та 99 студентів – у секціях за межами університету.
На факультеті навчається 55 спортсменів першого та вищого розрядів.
Значних успіхів досягли студентки ІФСК у спортивному орієнтуванні:
Щербакова Альона (ЖТ-32) посіла 3 місце на Міжнародних змаганнях "Кубок
Одеси", 1 місце на чемпіонаті України серед студентів у м. Київ та 3 місце на
чемпіонаті області зі спортивного орієнтування; Постельняк Олена (ЖТ-31)
виборола 1 місце на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування.
Студентка групи РК-42 Удовенко Дар’я посіла 9 місце у Турі
європейських зональних змагань Eevza (Білорусія) та на Чемпіонаті Європи до
22 років (Греція, Салоніки), та 1 місце на Чемпіонаті України з пляжного
волейболу у м. Харків.
Гунбін Олексій (МД.м-51) став переможцем у змаганнях зі стрільби з
лука «ADM Archery Challenge». Калюжна Вікторія (ЖТ.м-61) гідно представила
університет на чемпіонаті Европи з кросу "Чіа-2016".
Планування роботи на 2016 р.
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На підставі аналізу діяльності факультету в 2015 році та враховуючи
основні принципи розвитку університету намічено такі пріоритетні напрями
роботи нашого колективу:
1. Формування привабливого іміджу спеціальностей факультету,
враховуючи тенденції розвитку освітніх послуг (як в Україні, так і у
світі), шляхом постійного моніторингу ринку праці, організації
підготовки фахівців на принципах дуальної освіти з урахуванням
рекомендацій Експертних рад роботодавців та створення на базі
підприємств або за їх сприяння на базі університету навчальних
центрів, філій кафедр тощо із залученням до навчального процесу
представників підприємств чи установ.
2. Ліцензування 2-х освітніх програм магістерського рівня «Психологія
здоров’я» і «Спортивна журналістика» на базі кафедр ППСТ та ЖіФ
відповідно та розширення ліцензійного обсягу спеціальностей
«Психологія», «Соціокультурний менеджмент» та «Соціальна робота».
3. Посилення мотивації студентів до участі у програмах довгострокової
міжнародної академічної мобільності за технологіями «включений
семестр», «паралельне навчання» та «подвійний диплом», а також у
програмах мовного та наукового стажування за всіма
спеціальностями.
4. Удосконалення контенту електронної форми навчання на базі
технологій e-learning, OCW-СумДУ та активізація дистанційних курсів
з метою впровадження інноваційних технологій навчання та
забезпечення конкурентних переваг на ринку освітніх послуг
Розроблення концепту англомовного викладання окремих дисциплін у
межах україномовних програм як важливої складової розвитку
інтернаціоналізації освітньої діяльності СумДУ.
5. Покращення якісних характеристик професорсько-викладацького
складу шляхом навчання за різними програмами стажування (у т.ч.
стажування в іноземних установах), участі у тематичних заходах
(тренінгах, семінарах, відкритих лекціях), а також залучення провідних
науковців зарубіжних вищих навчальних закладів і наукових установ
та спеціалістів-практиків із відповідною базовою освітою, планомірна
реалізація кадрової програми факультету підготовки фахівців в
аспірантурі й докторантурі.
6. Залучення більшої кількості студентів до виконання НДР з оплатою
праці з метою посилення роботи з підготовки
студентів до
всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів наукових робіт,
збільшення кількості публікацій за участю студентів.
7. Активізація роботи щодо публікацій статей ПВС, докторантів,
аспірантів і студентів у наукових виданнях, що індексуються БД
Scopus та Web of Science Core Collection.
8. Продовження
пошуку шляхів, спрямованих на розвиток
держбюджетної, господарсько-договірної та грантової тематики на
кафедрах, зокрема: поширення практики створення міжкафедральних і
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міжфакультетських робочих груп для участі в конкурсах проектів
НДР, залучення госпдоговірних, спонсорських коштів, а також коштів
міжнародних грантів і проектів для подальшого розвитку матеріальнотехнічної бази факультету.
В.о. декана факультету

доц. Медвідь О.М.

