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1

ІТ- ПОТЕНЦІАЛ СУМДУ

1.
Інтегрована інформаційна система є необхідним компонентом сучасного
університету, фундаментом для організації освітньої, наукової, позанавчальної
та господарської діяльності. Система об’єднує всі ІТ-системи СумДУ і
складається із програмного, інформаційного, організаційного та методичного
компонентів. Завданнями є підтримка всіх бізнес-процесів університету, системи
забезпечення якості діяльності, створення необхідних засобів, інформаційних
банків знань , баз даних та сервісів для взаємодії всіх суб’єктів науково-освітньої
діяльності, надання інструментарію для інноваційних досліджень та розробок,
позиціонування університету у всесвітньому інтернет та медіа-середовищі тощо.
1.1 Комп’ютерно-телекомунікаційна система
Технічною складовою інформаційної системи є комп’ютернотелекомунікаційна система, що об’єднує усі капмуси СумДУ
Кількість комп’ютерних робочих місць телекомунікаційної мережі
університету складає 4515, у тому числі: позабазові структурні підрозділи 948,
оренда – 53.
У тому числі – комп’ютери в кількості 69 од. придбано в 2017р.

Кількість комп'ютерів по СумДУ
Кількість комп'ютерів
(Базовий ЗВО)

Кількість комп'ютерів
(площадка " УАБС")

2470

2326

3514
1928

1991

Кількість комп'ютерів
(позабазові)

2113
975

975

865

914

915

916

939

360

409

409

409

409

2012

2013

2014

2015

2016

948

3

53
2017

Кількість комп'ютерів
(орендовані СумДУ)

Мобільні КРМ мережі (ноутбуки) з доступом в Інтернет
Кількість мобільних
КРМ (ноутбуків)
(Базовий ЗВО)

167

175

156

174

40

40

235

Кількість мобільних
КРМ (ноутбуків)
(площадка " УАБС")
Кількість мобільних
КРМ (ноутбуків)
(позабазові)

93
53

59

58

68

68

67

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Кількість точок бездротового доступу до мережі Інтернет 311 одиниць.
Бездротові точки доступу Wi-FI
Бездротові точки
доступу (WI-FI)
(Базовий ЗВО)

153

127

291
Бездротові точки
доступу (WI-FI)
(площадка " УАБС")

51

70

87

129

129

16

26

23

23

23

25

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Бездротові точки
доступу (WI-FI)
(позабазові структурні
підрозділи)

Максимальна пропускна здатність точок бездротового зв’язку (кількість
підключень) на сьогодні складає приблизно до 7 725 користувачів (в середньому
25 користувачів на 1 точку доступу).
Загальна
кількість
фізичних
серверів,
котрі
обслуговують
телекомунікаційну систему СумДУ – 68, із них 40 серверів обслуговують
телекомунікаційну систему базового ЗВО та 14 позабазові підрозділи.
Загальна
кількість
віртуальних
серверів,
котрі
обслуговують
телекомунікаційну систему СумДУ становить 214 одиниць. Систему
віртуалізації забезпечують 31 фізичний сервер. Таким чином в середньому один
фізичний сервер забезпечує 7 віртуальних.
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Загальна кількість серверів СумДУ

39

37

33

31

54

34

15

15

15

2012

2013

2014

Сервери (Базовий
ЗВО)

Сервери
(площадка)"УАБС"

15

15

14

16

2015

2016

14

Сервери
(позабазові)

2017

Віртуальні сервери СумДУ
Віртуальні сервери
СумДУ (Базовий ЗВО)

80

184
Віртуальні сервери
(площадка "УАБС")

62
89
54
2012

60

2013

61
2014

80

2015

45

30

2016

2017

Віртуальні сервери
(Позабазові)

Заплановано отримання у січні 2018 р. потужного серверу та 2-х систем для
забезпечення збереження важливих даних. Так на сьогодні телекомунікаційну
систему університету забезпечують 13 систем збереження даних загальною
ємністю 220 Тб.
Для студентів університету створено 185 мультимедійних аудиторій, у тому
числі позабазові – 48.
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Мультимедійні аудиторії та студії звукозапису СумДУ
Мультимедійні
аудиторій,студії
звукозапису,спортивні
зали (Базовий ЗВО)

137

96

Мультимедійні
аудиторій,студії
звукозапису,спортивні
зали (площадка "
УАБС")

78
58

65

50
24
2012

26

19
48

42

42

43

48

2013

2014

2015

2016

2017

Мультимедійні
аудиторій,студії
звукозапису,спортивні
зали (позабазові)

Кількість комп'ютерних класів по СумДУ
Кількість комп'ютерних
класів (Базовий ЗВО)

67

61
52

57

97

58

Кількість комп'ютерних
класів (позабазові)

22

19

Кількість комп'ютерних
класів (площадка "
УАБС")

26

26

27

27

31

23
7

29

29

29

29

32

6

6

6

6

6

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ТЦДК (територіальні
центри дистанційних
комунікацій)
Кількість комп'ютерних
класів (Філії кафедр)

Робота телефонної мережі університету забезпечується відповідними
технічними засобами:
 21 міні АТС;
 3 відомчих телефонних станцій (ВТС);
 ВТС Meridian забезпечує роботу телефонної мережі в
ННІ БТ «УАБС».
Загальна кількість внутрішніх абонентів становить 1516 порти.
Для зв’язку внутрішніх абонентів із зовнішнім світом використовуються
цифрові та аналогові канали зв’язку, а саме:
 456 цифрових каналів;
 114 аналогових ліній.
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1.2 Лабораторне обладнання, мультимедійне обладнання
Кількість обладнання по базовому ЗВО
Назва показника

2015р.

2016р.

2017р.

Роботи
Лабораторні стенди та комплекси
Вимірювальні прилади
Оптичні мікроскопи
Електронні мікроскопи
Верстати
Електроустановки
Навчальна техніка, прилади та пристрої військового
призначення
Лабораторні нагрівальні установки
Одиниці аудіо-, відео- та фотоапарати
Мультимедійні проектори, дошок та ін.

22
647
772
205
7
137
135

22
650
783
205
7
139
135

26
655
790
209
7
140
137

157

166

149

27
73
127

27
84
197(24*)

33
86
208

* у т.ч. площадка «УАБС»

Найбільш коштовні витрати на обладнання у 2017 р:
 обладнання навчально-дослідної лабораторії з біомедичної інженерії в
рамках проекту «Біомедична інженерна освіта у регіоні Східного
Партнерства» (BME-ENA) програми ЄС TEMPUS на суму –
38 909,00 євро (1 168 тис.грн);


закупівля обладнання за науковими темами: кафедра ЕКТ – 190 тис.грн,
стоматології
–
180
тис.грн.,
ПОХНВ
–
61
тис.грн.,
Нанотехнологій – 30 тис.грн

За останні роки позабазові структурні підрозділи не закупали обладнання
Загальна кількість обладнання
Назва показника

2015р.

2016р.

2017р.

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

26
962
1872
249
14
253
217

24
965
1883
249
10
267
221

28
970
1890
253
10
268
223

165

174

174

50
139
175

50
152
250

56
154
261
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1.3 Інтелектуальне забезпечення
Інтелектуальне забезпечення єдиної інтегрованої інформаційної системи
складається із 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.
1.3.1 Інформаційно-аналітична система «Університет»
Забезпечує підтримку та автоматизацію процесів керування усіх складових
діяльності університету. Розширено функціональні можливості та збільшилась
кількість користувачів. Принципово новою розробкою 2017 р для співробітників
та студентів є платформа електронного особистого кабінету з доступом до
інформаційних сервісів «Індивідуальна траєкторія навчання», «Анкетування
студентів» та багатьох інших.
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Інформаційно-аналітична система «Університет»

*** - Значні зміни протягом року

9

1.3.2 Інформаційна система електронного навчання
Функціонування університетської системи e-learning СумДУ забезпечується
комплексом таких програмно-інформаційних середовищ:

Рис. 1 – Екосистема навчальних ресурсів СумДУ

Платформа дистанційного навчання «Salamstein» (http://dl.sumdu.edu.ua/)
Платформа для змішаного навчання «MiX» (http://mix.sumdu.edu.ua/)
Платформа
відкритих
(http://examenarium.sumdu.edu.ua/)

онлайн-курсів

«Екзаменаріум»

OCW СумДУ (http://ocw.sumdu.edu.ua) – відкритий електронний ресурс
структурованих колекцій навчально-методичних матеріалів дисциплін.
Конструктор
навчально-методичних
(http://elearning.sumdu.edu.ua/)

матеріалів

Lectur`ED

Платформа для проведення комп’ютерного тестування «Пробне ЗНО»
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Джерело
інформації

Показники автоматизованої системи дистанційного навчання
Показник

1. Кількість бакалавратур/спеціалітетів/магістратур за
дистанційною формою навчання, усього
для російськомовного контингенту
2. Загальна кількість навчальних дисциплін, що
викладаються у звітному році та забезпечені
дистанційними курсами, усього

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9/6

9/6

11/6

13/8/2

14/8/6

14/-/11

5/5/0

8/8/0

8/8/0

8/8/1

8/8/1

7/7/1

7/-/1

202

229

240

307

359

370

378

143
88
1212
207
1235
255
38 700
6593
102
8
32
29
3
0

170
95
2200
230
1 464
229
50 765
12065
197
95
40
27
13
0

184
94
2001
274
1502
38
60968
10 203
350
153
20
15
5
0

266
138
2448
259
1 578
76
84 426
23 458
371
21
77
50
25
2

332
151
2248
327
1 664
86
107 698
23 272
475
104
74
48
26
0

3
9. Комплексно перевірено дистанційних курсів за рік
*ще 18 проектів вже подані на комплексну перевірку, але процес не завершено
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3

12

30

304
118
1979
348
1 761
97
131 782
24 084
592
117
104
64
39
1
75

327
102
1789
683
1 857
96
155 464
23 682
777
185
81
41
20
20
45

ОМЦТЕН

ЦЗДВН

9/6

у т.ч.: україномовні версії
російськомовні версії
3. Зареєстрованих користувачів з ролями студентів
4. Зареєстрованих користувачів з ролями викладачів
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
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1.3.3 Веб-система
Основні статистичні показники:
-

кількість публічних сайтів – усього 247 (226 – у 2016 р.):
ТеСЕТ

41

24

ЕлІТ
ІФ СК

31

ННІП

27

ННІ ФЕМ

19

6

МІ

13

6

ННІ БТ "УАБС"

ШІ

43

23

КІ

14

Центральні ІТ-служби

Рис. 2 – Розподіл публічних веб-сайтів СумДУ за відповідальністю

-

кількість нових або суттєво модернізованих старих – усього 24:

4

ТеСЕТ

2

ЕлІТ

3

ІФ СК
ННІ ФЕМ

2
2

1

ННІ БТ "УАБС"
МІ

2
4

КІ
Центральні ІТ-служби

4

Інше

Рис. 3 – розподіл нових або суттєво модернізованих публічних веб-сайтів СумДУ за
відповідальністю
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Основні вебометричні показники у порівнянні з минулим роком
Назва індикатору

Значення 2016 р.

Значення 2017 р.

Кількість зовнішніх
гіперпосилань (Majestic)
Кількість унікальних
користувачів україномовної
та російськомовної версій
головного web-сайту (Google
Analytics)
Кількість переглядів
сторінок україномовної та
російськомовної версій
головного web-сайту (Google
Analytics)
Кількість унікальних
користувачів англомовної
версії головного web-сайту
(Google Analytics)
Кількість переглядів
сторінок англомовної версії
головного web-сайту (Google
Analytics)

1 149 546

1 374 437 (+19,56%)

180 814

175 528 (-2,92%)
падіння пояснюється
створенням мобільних
додатків розкладу
навчального процесу
1 210 388 (+0,12%)
* третє місце серед вишів
України

1 208 934

17 545

23 779 (+35,53%)

108 832

138 137 (+26,93%)

Не зважаючи на збільшення кількості цитувань, відсоток посилань з
авторитетних джерел залишається низьким

1.4 Програмне забезпечення
В університеті наявні ліцензійні програмні продукти наступних
розробників:
Microsoft, DELCAM, Siemens, Corel, CISCO, 1C, Компас, AnSys, Solid Works,
NetClass Pro, Borland Delphi, MikTeX, Adobe, «УФД/Бібліотека»,
modeFRONTIER, IBM SPSS, "АВК", «Лоза», «Спрут ТП», Camtasia Studio,
«Діалог Нібелунг», ЕОЛ-2000, ЕКОЗВІТ, M.E.Doc, Компас 3D, Вертикаль, Unity,
Intel, LabView, vMix, ESET. SAP тощо.
Додатково закуплено у 2017році:

Пакети драйверів TippingPoint 3020F Digital Vaccine Subscription
Service 1Yr Renew – 1.

Пакети драйверів і системного програмного забезпечення – 2.

Пакет мультимедійного програмного забезпечення vMix HD – 1.

Мови та засоби програмування C++Builder 10.2 Tokyo Professional
Named ESD CPB203MLEMWB0vMix HD – 1.
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Програмна продукція для захисту серверів ESET Endpoint Protection
Standart – 80 та захисту користувачів ESET Endpoint Security – 500.
Підписано угоду та отримано доступ до навчальних та програмних
ресурсів компанії SAP.

Продовжено ліцензійну угоду з Microsoft:

нові версії операційних систем, офісних пакетів, серверних продуктів
для усіх підрозділів (у тому числі для ШІ, КІ).

навчальні курси за програмою Microsoft Imagine Academy.

сучасне хмарне середовище Microsoft Office 365 pro для всіх студентів,
викладачів та співробітників (у тому числі ШІ та КІ), наразі
зареєстровано близько 20000 облікових записів.
Загальна кількість наявних ліцензій*
2012р.

2013

2014

2015

2016

2017

2771

2974

18772

23022

25400

25983

*кількість ліцензій не включає доступні для викладачів та студентів безкоштовні програмні
продукти Microsoft (операційні системи, засоби програмування та серверні системи для
навчального процесу), IBM, Intel, SAP та Autodesk (повнофункціональні навчальні версії)
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ СУМДУ
МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ

Назва рейтингу
Шанхайський рейтинг
університетів світу
ARWU (Китай)

У

НАЦІОНАЛЬНИХ

2017 р.
СумДУ вперше включено до бази
даних дослідницьких університетів
світу. Успішно пройдено аудит
відповідності критеріям
дослідницьких університетів світу.
Рейтинг університетів
СумДУ третій рік поспіль успішно
світу Times Higher
проходить аудит та посідає місце у
Education (Сполучене
базі даних університетів, що
Королівство)
обраховуються рейтингом THE.
Наразі до бази даних входить 12 вишів
України
Рейтинг університетів
5-а позиція серед ЗВО України та топсвіту QS World
3% вишів світу (категорія 801+).
University Rankings
СумДУ вперше та єдиний серед
(Сполучене Королівство) українських вишів увійшов до топ-150
молодих (молодше 50 років) вишів
світу (категорія 101-150)
Рейтинг університетів
6-а позиція серед ЗВО України та 103країн Європи, що
а позиція серед вишів регіону
розвивається, та
центральної Азії QS
EECA (Сполучене
Королівство)
Рейтинг університетів
Збережено 3-ю позиція серед ЗВО
світу Webometrics
України та топ-10% вишів світу
Ranking of World
Universities (Іспанія)
Рейтинг інституційних
- (рейтингування призупинено)
репозитаріїв світу
Webometrics Ranking of
World Repositories
(Іспанія)
Рейтинг університетів
4-а позиція серед ЗВО України та топсвіту за даними
7% вишів світу
наукометричної бази
Google Scholar від
Webometrics (Іспанія)
Рейтинг веб6-а позиція серед ЗВО України та топпопулярності вишів світу 15% вишів світу
4ICU (Австралія)
Рейтинг університету
4-а позиція серед ЗВО України та 671світу за даними бази
а позиція у світі
Thomson Reuters (США)
– Round University
Ranking (Росія)
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2016 р.
-

СумДУ другий рік
входить у БД THE

4-а позиція серед ЗВО
України та топ-3%
вишів світу
(категорія 701+)
5-а позиція серед ЗВО
України та топ-100
вишів регіону

Вперше в історії 3-а
позиція серед ЗВО
України та топ-10%
вишів світу
1-а позиція серед ЗВО
України та 315-а у
світі (з понад 2 000)
4-а позиція серед ЗВО
України та топ-7%
вишів світу
5-а позиція серед ЗВО
України та топ-15%
вишів світу
3-а позиція серед ЗВО
України та 629-а
позиція у світі

Рейтинг університетів
світу за якістю науководослідної діяльності
URAP (Туреччина)
Узагальнюючий рейтинг
університетів світу за
всіма напрямами
діяльності U-Multirank
(ЄС)
Рейтинг топ-200
науково-технологічних
університетів від UMultirank
Рейтинг університетів
світу за показниками
науково-дослідної,
інноваційної та
соціальної діяльності
вишів SCImago IR
(Іспанія)
Рейтинг університетів
світу за показниками
екологічної діяльності та
стійкого розвитку UI
Greenmetric (Індонезія)
Консолідований рейтинг
ЗВО України від
інформаційних ресурсів
«Osvita.ua» та «Слово і
Діло»

- (наразі опубліковано лише топ-6 по
Україні)

7-а позиція серед ЗВО
України та топ-10%
вишів світу (топ-2400)

Серед українських ЗВО СумДУ має найбільшу кількість
індикаторів, віднесених до рейтингової групи «А». Серед них
переважно показники навчальної діяльності, інтернаціоналізації
та відповідальності перед регіоном. Вже четвертий рік поспіль
цей рейтинг високо оцінює здобутки СумДУ, визначивши
більшість показників діяльності університету на рівні не нижчому
за середньосвітове значення.
СумДУ вперше увійшов до рейтингу
- (рейтинг не
на першій позиції серед українських
публікувався)
вишів

8-а позиція серед ЗВО України та топ200 вишів Центральної та Східної
Європи

6-а позиція серед ЗВО
України та топ-200
вишів Центральної та
Східної Європи

1-а позиція серед ЗВО України та топ200 вишів світу

2-а позиція серед ЗВО
України та топ-100
вишів світу

Сумський державний університет –
кращий регіональний навчальний
заклад півночі, центру та півдня
України. У загальному заліку СумДУ –
на 4-у місці серед класичних вишів та
на 7-у серед усіх вишів країни

Сумський державний
університет – кращий
регіональний
навчальний заклад
півночі та центру
України. У
загальному заліку
СумДУ – на 5-у місці
серед класичних
вишів та 8-у серед
усіх вишів країни
СумДУ входить до
трійки кращих
університетів України
за показниками
міжнародного
визнання. У
загальному заліку
СумДУ увійшов до
топ-6 класичних
університетів України
та до топ-15 у
загальному заліку
15-е місце серед
вишів України

Рейтинг ЗВО України
«Топ-200 Україна»
(Україна)

СумДУ входить до трійки кращих
університетів України за показниками
міжнародного визнання. У загальному
заліку СумДУ увійшов до топ-4
кращих класичних університетів
України та до топ-11 у загальному
заліку.

Рейтинг університетів
України за показниками
БД Scopus від «УРАН»

13-е місце серед вишів України
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РОЗВИТОК СТАРТАП ДІЯЛЬНОСТІ

1.
У 2017 р. стартап-діяльність в університеті набула розвитку. Організовано
представлення розробок команд СумДУ на виставках та конкурсах
Всеукраїнського рівня. Проекти СумДУ були відібрані до участі у фіналах
конкурсів: Industry 4.0 Ukraine, Всеукраїнський фестиваль інновацій (МОН,
науковий парк університету імені Тараса Шевченка), VI Конкурс стартапів
"Sikorsky Challenge 2017" (КПІ), міжнародний форум Innovation market.
Проекти – учасники всеукраїнських та міжнародних конкурсів 2017 року:
Створення інтелектуального біонічного протезу для кінцівки тіла людини
(кафедра комп’ютерних наук, секція ІКТ, група 3D-інновацій ЦКТ).
3D-School. Створення наборів для шкіл (або середніх навчальних закладів)
що включають: 3D-принтер, окуляри віртуальної реальності, пристрій
переробки
використаного
пластику,
дистанційний
курс
(кафедра комп’ютерних наук, секція КСУ, група 3D-інновацій ЦКТ).
Багатоквартирний будинок – територія співпраці, ресурсозбереження та
естетики». Стартап передбачає впровадження в багатоквартирному
будинку соціальної технології добросусідства та екологічні принципи
сортування відходів (кафедра психології, політології та соціокультурних
технологій).
Сайт заходів України. Зручне відображення інформації і фільтри пошуку
допоможуть кожному знайти для себе цікаву подію (кафедра управління,
Лабораторія ідей).
3D-NanoInk. Створення елементів приладових структур шляхом
тривимірного нанесення чорнил, що містять напівпровідникові
наночастинки (кафедра електроніки та комп'ютерної техніки).
Машинне навчання для автономних систем. Алгоритми високоефективного
машинного навчання та методи автоматизації збору даних для автономних
систем. Мета навчити безпілотні літальні апарати використовувати свої
камери для автономного розпізнавання та класифікації 3D-об'єктів та
запису їхніх координат — без постійного спостереження оператора або
високошвидкісної передачі даних — працюючи самостійно або в рою.
(кафедра комп’ютерних наук, група 3D-інновацій).
«AutoBoat» С. Марченко (каф ПМіТКМ). Човен – багажник легкового авто.

Розпочато співпрацю з Науковим парком Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, бізнес-інкубаторами «YEP», HUB 4.0 та UD
Innovation (Данія). Підписано хартію Індустрія 4.0 в Україні та оформлено вступ
до Асоціації Підприємств Промислової автоматизації України.
Створено Координаційну раду з питань розвитку стартапів СумДУ.
2. Група 3D-інновацій. Відбулася участь у міжнародній конференціївиставці Commercial UAV Show 2017 (м. Лондон, Велика Британія). Отримано
досвід з просування стартап-проектів і організації діяльності ІТ-компанії.
Сформовано науково-методологічну базу для розвиту наукової школи штучного
інтелекту в СумДУ та участі в академічних грантових програмах.
Отримано фінансування від МОН України на виконання проекту
«Інтелектуальна автономна бортова система безпілотного літального апарату
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для ідентифікації об’єктів на місцевості» (ДР № 0117U003934), що є переможцем
конкурсу наукових робіт молодих учених у 2017 році, на суму 1 764 325 грн.
Керівник групи “3D-інновацій” Москаленко В.В. є керівником даного проекту.
Виконано в повному обсязі проект “Cтворення інтелектуального біонічного
протезу для кінцівки людини” авторів Москаленко В.В., Коробов А.Г., що став
переможцем конкурсу грантів на підтримку наукових досліджень та прикладних
розробок членів НТСА Сумського державного університету. Проект став
фіналістом конкурсу стартапів в рамках VI Фестивалю інноваційних проектів
«Sikorsky Challenge 2017» з 10 по 13 жовтня на базі НТУУ «КПІ ім. Ігоря
Сікорського» в м. Київ. 15.12.2017 проект отримав винагороду від
президентського фонду Л.Д. Кучми «Україна» – 6000 грн. Досягнута
домовленість про впровадження результатів дослідження у виробництво в
науково-виробничому підприємстві із обмеженою відповідальністю МЕТЕКОЛ
в м. Ніжин, Чернігівська область.
Отримано першість у номінації «Найкращий вітчизняний продукт»
Національного конкурсу Industry 4.0 Ukraine за проект «Машинне навчання для
автономних систем». Компанія «Molfar Technologies» увійшла до 1-ої версії
«Industry 4.0 landscape Ukraine» – перелік найбільш інноваційних компаній у
сфері Industry 4.0.
Отримано 3 місце та додаткове менторство на всеукраїнському фестивалі
інновацій за проект 3D-school.
Прийнято участь та зроблено доповіді на міжнародних форумах IT People
Sumy – 2017 та “Up2IT –2017”. Взято участь у міжнародній науково-практичній
конференції «Системи розробки та постановки продукції на виробництво.
Індустрія 4.0. Сучасний напрямок автоматизації та обміну даними в виробничих
технологіях».
Надходження коштів за виконання замовлень та науково-технічних
договорів, грантів:
Назва проекту
Замовлення 3D-друк Molfare.tech
Науковий договір Насосенегомаш
Грант за 3 місце на фестивалі інновацій МОН КНУ
Грант НТСА СумДУ
Грант Британської ради - проект модернізації спеціальності прикладна
механіка
Грант фонду президента Л.Д. Кучми «Україна»
Фінансування від МОН (ДР № 0117U003934 загальна сума 1764325)
конкурсу наукових робіт молодих учених 1 етап

Сума (грн)
1 200
9 000
1 000
15 000
14 000
6 000
120 000
166 200

В рамках професійно-орієнтаційної роботи і співпраці з Малою академією
наук та ОЦПТ та РТМ (обласний центр по роботі з талановитою молоддю)
проводяться із школярами Сумщини на постійній основі безкоштовні заняття з
робототехніки із використанням роботів Mindstorms Lego NXT 2.0 та EV3.
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Студентами групи 3D-інновацій проводяться курси для школярів за
напрямком вивчення робототехніки та технологій 3D-друку в рамках роботи
дитячого навчального центру робототехніки “BOTEON”. Проекти сумської
школи “BOTEON” на всеукраїнському конкурсі робототехніки зайняли
найбільшу кількість призових місць.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІТ-ПІДРОЗДІЛІВ
4.1 Центр технічного обслуговування інформаційних систем
Напрямки діяльності:

Забезпечення
безперебійної
і
якісної
роботи
інформаційнотелекомунікаційних систем університету, адміністрування інформаційних
ресурсів, серверів, доменів ssu.sumdu.edu.ua і uabs.ssu.localnet та поштової
системи СумДУ, надання доступу до глобальної комп'ютерної мережі
Інтернет та телефонної мережі.
2. Захист АС та WEB систем СумДУ.
3. Обслуговування систем: відеоспостереження; внутрішнього телемовлення;
радіомовлення; охоронної сигналізації; телефонної мережі та АТС.
4. Ремонт, модернізація, розподіл комп’ютерної та периферійної техніки.
Робота з відновлення старої комп’ютерної техніки та її модернізація. Робота
пункту заправки картриджів, виконання їх ремонту та регенерації.
5. Робота з планування та організації закупівлі та розподілу комп’ютерної,
телекомунікаційної техніки та мережевого обладнання.
6. Супровід конференцій, презентацій тощо.
7. Планування та підготовка нормативних документів щодо надання послуг до
глобальної мережі передачі даних Інтернет. Розробка інструкцій з
експлуатації систем у сфері інформаційних технологій СумДУ.
8. Робота з проектування, монтажу та обслуговування мультимедійних
аудиторій, студій звукозапису, відео-студій, актової зали, Конгрес-центру
тощо.
9. Супровід системного, офісного та прикладного програмного забезпечення,
програмних комплексів по зберіганню та публікацій інформаційних
ресурсів підрозділів СумДУ.
10. Надання консультативної допомоги користувачам з питань, що виникають
під час експлуатації інформаційних ресурсів у локальній мережі та Інтернет.
Проведення інструктажів при введені в експлуатацію нової комп’ютерної,
телекомунікаційної та периферійної техніки.
1.
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Загальні роботи
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

У відповідності до наказу 0334-I від 05.07.17 «Щодо зберігання електронних
версій документів» було розроблено проект «створення централізованого
резервного сховища даних СумДУ». Розроблена та затверджена «Інструкція
користувача комп'ютеризованого робочого місця».
Підготовлено перелік зовнішніх хмарних сервісів збереження даних (Google
drive; cloud.sumdu.edu.ua; Microsoft One Drive; Dropbox; iCloud, за
виключенням заборонених для використання з міркувань національної
безпеки, захисту прав інтелектуальної власності, попередження
корпоративного шпіонажу тощо).
Розроблено план модернізації комп’ютерної мережі, переконфігурації
серверів, які забезпечують життєдіяльність університету, встановлення
відповідного програмного забезпечення для автоматичного збереження
важливих даних з використанням серверу бекапів, хмарних систем
зберігання даних тощо.
Для оптимізації трафіку та запросів до глобальної мережі передачі даних
Інтернет запроваджено:
 доступ через апаратний файервол на базовій площадці, виведено з
експлуатації програмний файервол та переведено на апаратну
платформу на площадці «УАБС»;
 у відповідності до рішень РНБО та листів МОН було заблоковано
доступи до відповідних ресурсів.
Це дало можливість зменшити пропускну здатність основних каналів з
500 Мбіт/с до 250 Мбіт/с – головна площадка, та з 250 мбіт/с до 100 мбіт/с
– площадка «УАБС». Зменшено відповідно також канали резервного
доступу. Зменшено витрат на оплату послуг доступу до мережі Інтернет
практично на 50% від запланованих раніше.
Проведено проектування та монтаж мультимедійних аудиторій в кількості
15 одиниць (Медичний інститут, ССП «Манеж», площадка «УАБС»
кафедри університету).
Проведено монтаж нових комп’ютерних класів в кількості 8 одиниць
(Медичний інститут, ССП «Манеж», площадка « УАБС», СОЦ «Універ» та
інші).
Розроблено нову версію веб-сайту ІТ-підрозділів університету
it.sumdu.edu.ua із використанням новітніх технологій Web-розробки
WordPress 4.8. з впровадженням системи «збору» даних із «дочірних»
сайтів. Підключено сервіси: Google Analytics і Google webmaster console.
Інтерфейс сайту був адаптований для відображення на різноманітних
пристроях, як мобільних так і стаціонарних комп’ютерах.
Розпочато роботу над проектом веб-сайту wifi.sumdu.edu.ua. Метою
створення даного сайту є відображення покриття wi-fi точок доступу в
СумДУ. Було застосована система WordPress, яка безпосередньо пов'язана з
Google Maps API.
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Розроблено нову версію веб-сайту ctois.sumdu.edu.ua.
8. Для забезпечення інформацією по роботі з тими чи іншими програмами або
інструкціями в ІТ-сфері та для адміністраторів структурних підрозділів було
створено веб-сайт portal.sumdu.edu.ua. На сайті була застосована система по
інтеграції PDF і інших офісних документів для зручного перегляду на
сторінках і завантаження користувачами документів.
9. Проведено оптичні магістралі між корпусом Н та Басейном,
Н та Автостоянкою. Модернізовано комп’ютерну мережу Басейну СумДУ,
встановлено 1 комунікаційний вузол.
10. Виконано ремонт, технічне обслуговування, підключення, монтаж:
 мультимедійних проекторів в кількості 18 одиниць (у т. ч. заміна
проекторів Актової зали);
 комунікаційних вузлів бібліотечного та головного корпусів;
 106 нових точки доступу до мережі СумДУ, 9 нових бездротових точок
доступу;
 телевізорів в кількості 23 од.; периферійного обладнання – 48 од.;
 встановлено 2 телевізори в Медичному інституті, сенсорні монітори в
залах абонементу Медичного інституту ;
 перенесено 6 комунікаційних шаф із службових приміщень головного
та бібліотечного корпусів;
 проведені роботи з модернізації серверної (Ц-144) встановлення
3-х комунікаційних шаф.
11. Забезпечено супровід заходів, презентацій конференцій СумДУ – 194 (1682016р).
Адміністрування серверів та поштової системи СумДУ.







Переведено та заведено нових користувачів поштової системи з
використанням сервісів компанії Google загальною кількістю 2283
адреси (1894 - у 2016р.), у тому числі віддалені структурні підрозділи
Шостки та Конотопу.
На протязі 2017 р проводились роботи з постійного удосконалення
доменної системи університету AD (Active Directory – LDAP-сумісна
реалізація інтелектуальної служби каталогів) загальна кількість 1293
облікових.
Проведено роботи з встановлення та налагодження серверу контролю
доступу для гуртожитків №2, №3 СумДУ.
Розгортання та налаштування сервера резервного копіювання системи
віртуалізації серверів університету з ПЗ Veeam Backup & Recovery 9.5.:
з його допомогою забезпечується резервне копіювання даних з
17 фізичних серверів та у відповідності до розкладу забезпечується
резервування даних 80 віртуальних серверів університету. Розгортання
та налаштування серверу резервування Symantec Backup EXEC 15 для
резервного копіювання 10 фізичних серверів системи університету.
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Проведено налаштування та введено в експлуатацію оптичних
магістралей між СумДУ та відділеними структурними підрозділами
Конотопу та Шостки.
Проведено розгортання та налаштування 2х мережевих систем
резервування даних (nas.ssu.localnet та nas3.ssu.localnet).

Захист АС та web-систем СумДУ.








Проведено процедуру закупівель антивірусного ПЗ (ESET Endpoint
Antivirus) для власного серверу антивірусного захисту, що дає змогу
спостерігати за станом комп’ютерів користувачів, виявляти атаки на
них, віруси або шкідливі програми у реальному часі.
Оновлено програмне забезпечення систем контролю мережевого
апаратного та програмного забезпечення на двох площадках
університету, що дає змогу в реальному часі переглядати стан
мережевого обладнання та в найкоротший час реагувати на
несправність, виявляти спроби несанкціонованого доступу до мережі
СумДУ та блокувати їх.
Проведено підключення та налагодження апаратного файерволу
NGFW S3020 для аналізу трафіка та доступу до Інтернет мережі та
забезпечення обмежень доступу до ресурсів «VK», «однокласники»,
«Yandex», «mail.ru» користувачів університету у відповідності до
постанови РНБО.
Проведено організаційні та методичні роботи зі створення груп
реагування для налаштування системи безпеки під час атаки вірусу
«Petya» та забезпечено оновлення та збереження даних з подальшою
перестановкою ОС.

Ремонт,
модернізація,
обслуговування
телекомунікаційного обладнання.





комп’ютерного

та

Переустановлено/встановлено операційних систем та програмне
забезпечення на нові та існуючі КРМ університету – 476.
Проведено обслуговування за викликами більш ніж 790 одиниць
комп’ютерної техніки.
Проведено 47 ремонтів комп’ютерної техніки.
Проведено заправок /регенерацій та ремонтів картриджів – 1330 од. за
рахунок загальноуніверситецьких коштів – 91775,96 грн.; субрахунків
структурних підрозділів – 157758,02 грн.
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Обслуговування
телефонної
системи
СумДУ,
систем
відеоспостереження, внутрішнього теле- радіомовлення та охоронної
сигналізації.












Обслуговування телефонних ліній зв’язку – 76; ремонт телефонних
апаратів та факсів – 102; монтаж та прокладання нових телефонних
ліній – 41.
Проведено ремонт системи відеоспостереження гуртожитку-готелю
«Олімпійський» та встановлено додатково 2 відеокамери.
Розроблено проект та у відповідності до нього проведено монтаж
системи відеоспостереження СС «Манеж»: встановлено 8 аналогових
камер та 3 ІР-камери, систему збереження відеоінформації;
Встановлено додатково 5 камер відеоспостереження СОЦ «Універ»,
додатково 4 камери та модернізовано систему відеоспостереження 1
гуртожитку.
Розроблено проект та проведено монтаж нової системи
відеоспостереження Басейну СумДУ: встановлено 7 камер
відеоспостереження та пристрій збереження відеоінформації з
підключенням її до інформаційно-телекомунікаційної мережі
університету та виведенням візуальної інформації на пост охорони
університету головного корпусу.
У відповідності до вимог щодо проведення тестування медичних
спеціальностей за системою «КРОК» було обладнано 4 мультимедійні
адуторії з ІР-відеокамерами та встановлено сервер для збереження та
запису відеоданих.
Ремонт пульту охоронної сигналізації – 17 шт., нових підключень до
охоронної сигналізації – 12 шт.
Встановлено нових камер відеоспостереження: аналогових камер –
26 шт, ІР-камер – 6 шт.
Виготовлено цифрових годинників – 8 шт.

Робота з планування закупівель та перерозподілу комп’ютерної,
телекомунікаційної, та периферійної техніки






Підготовлено технічну документацію для проведення 7 тендерних
процедур
на
закупівлю
комп’ютерної,
телекомунікаційної,
мультимедійної, звукової техніки, витратних матеріалів, інформаційної
LED панелі СС «Манеж» та інше.
Організовано
закупівлю
комплектуючих
до
комп’ютерної,
телекомунікаційної, периферійної та іншої техніки для забезпечення
робіт з проведення ремонтів та модернізації телекомунікаційної,
комп’ютерної та периферійної техніки базового ЗВО.
Оформлено документів щодо списання комп’ютерної техніки та
мультимедійного обладнання – 311 од.; лабораторного обладнання –
160 од.;
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В якості благодійної допомоги взято на облік 73 од.;
Модернізовано 83 одиниці комп’ютерної техніки.

Рух нової компютерної техніки
130
113
69 76
51
20
0

0

21

19 18
10

20

2

Системний Моноблок Планшет
блок

Ноутбук

Прийнято на облік

Монітор

10 5

БФП

Принтер

Сканер

12 18
Проектор

Видано з складу комп'ютерної техніки

Розподіл б/у комп’ютерної техніки
1

3

1
Системний блок

22
2

Монітор

11

Сканер

3

Копіювальний апарат

85

3

Ноутбук
БФП
Принтер
Планшет

62

Проектор

Робота відокремленого відділу інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення

Співробітниками підрозділу упродовж звітного періоду проводилися
роботи щодо модернізації та вдосконалення ІТ-інфраструктури
підрозділів
на
майданчиках,
розташованих
за
адресами:
вул. Петропавлівська, 57, 59; вул. Соборна, 39; вул. Прокоф’єва, 38-б,
38/1, 38/2; вул. Люблінська, 10; вул. Покровська, 9/1.
 Виконано переконфігурацію серверів DHCP (dhcp1, dhcp2) згідно з
новою структурою, налагоджено між ними взаємодію.
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Розгортання
контролерів
домену
AD
(dc3.uabs.ssu.localnet,
dc4.uabs.ssu.localnet); налогодження серверу антивірусу ESET, серверу
додатків (soft.uabs.ssu.localnet).
Розгортання та налагодження серверів резервного архівування даних
(veeam-b-25.uabs.ssu.localnet, veeam-b-32.uabs.ssu.localnet) та серверу
оновлень операційних систем і додатків виробництва Microsoft
(wsuss.uabs.ssu.localnet).
Створення нового проксі-серверу для використання в установі
(pfproxy02.uabs.ssu.localnet) та налагодження двох маршрутізаторів
CISCO.
Відновлення працєздатності системи сінхронного переводу.
Розгортання, впровадження системи аудиту та системи блокування
небажанного трафіка Інтернет.

4.2 Центр комп’ютерних технологій
Основні результати роботи у 2017 році:
Продовжено обслуговування доступу викладачів та студентів до сучасного
програмного забезпечення, хмарних ресурсів та навчальних матеріалів Microsof
та проведено закупівлю нових версій Microsoft, vMIX, ESET. Отримано доступ
до навчальних матеріалів та сучасного програмного забезпечення SAP
(автоматизація бізнес-процесів та виробництва).
Розроблені рекомендації щодо захисту та збереження даних від кібератак за
допомогою хмарних сервісів.
Організовано проведення загальноуніверситетського конкурсу з
використання власних мобільних пристроїв у навчальному процесі. Загалом у
2016-2017 н.р. на конкурс подано 10 проектів. Створені відео кращих практик,
котрі доступні на сайті конкурсу.
Забезпечено координацію стартап-діяльності, організацію співпраці з
підприємцями, участь у заходах всеукраїнського та міжнародного рівня.
Розпочато роботу у рамках завдань координаційної ради з питань розвитку
стартапів.
Забезпечено технічний супровід міжнародних веб-конференцій.
Організовано он-лайн конференції із записом навчальних матеріалів спільно з
відділом довузівської підготовки та Малою академією наук, трансляції
проводились на 47 шкіл області одночасно, використовуються можливості
он-лайн студії.
Здійснювалась підготовка презентаційних матеріалів з використанням
відео, 3D технологій для потреб СумДУ, розроблені та оновлені комп’ютерні
презентації для всеукраїнських та міжнародних заходів, виставок, конференцій,
семінарів тощо.
Забезпечено технічний супровід центру тестування спільно з
ТОВ «Освітньо-екзаменаційний центр» для проведення сертифікації за
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програмами TOEFL. Отримано 2 ваучера на безкоштовне складання іспитів на
знання ІТ-продуктів і технологій компанії Microsoft.
Організовано участь провідних фахівців ІТ-компаній в заходах СумДУ у
тому числі на базі Шосткінського та Конотопського інститутів СумДУ та
регіональних центрів дистанційного навчання (Лебедин, Путивль, Гадяч,
Черкаси, Луцьк, Кременчук, Коростень). Освітяни, які брали участь пройшли
практичне навчання за тематикою «хмарні» сервіси Microsoft, отримали
відповідні сертифікати.
Постійно проводилось консультування з використання доступних
технологій. Проведено семінар з використання доступних ІТ-ресурсів та
віддалених лабораторних стендів для науковців. Започаткована інформаційна
розсилка з рекомендаціями щодо доступу та застосуванню ІТ та стартаптехнологій. Оновлені сайти ІТ в СумДУ та Стартап-центру, постійно
оновлювалась інформація на сторінках у соціальній мережі Facebook.
Навчально-методичний центр «ПРОФ-ІТ»
Протягом року для студентів СумДУ та сторонніх осіб проводились
сертифіковані курси за програмою CISCO, курси для школярів та студентів по
вихідним дням, курси з 3D-моделювання для ігор, та інші.
Кількість слухачів, які
пройшли підвищення
кваліфікації
всього

2014 рік
79
2015 рік
66
2016 рік
55
2017 рік
54

Отримано коштів
за рахунок
зовнішніх джерел
(грн.)

Обсяг
навчальних
доручень за
рік (годин)

Перераховано до
загальноуніверситетського фонду СумДУ
(грн.)
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62 145,00

599

9 761,32

10

65 860,00

668

10 147,91

10

50770,00

445

7411,63

11

54277,00

384

9090,23

з них студенти
СумДУ

Крім того проведені курси підвищення кваліфікації для державних
службовців спільно з Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій.
Центр Microsoft Imagine Academy
Навчально-методичний центр Microsoft Imagine Academy на базі кафедри ПМ та
МСС у 2017 році проводив наступні роботи:
 проведено 4 семінарські заняття за участі викладачів СумДУ та
представників Сумського інституту післядипломної педагогічної
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освіти (у рамках спільного плану заходів СумДУ та СОІППО на 20172018н.р.);
розроблено презентаційні матеріали та відео з роз’ясненням роботи
системи дистанційних курсів Imagine Academy для викладачів;
зареєстровано 70 користувачів у системі, з них 20 викладачів (9
проходили навчання за планами курсів Imagine Academy), підключено
5 груп студентів які проходили навчання за планами курсів Imagine
Academy.
отримано 2 ваучери на безкоштовне складання сертифікаційних
іспитів.

4.3 Центр інформаційних систем
1. В рамках побудови, підтримки та розвитку єдиної інтегрованої інформаційної
системи університету набула подальшого розвитку архітектура системи з
урахуванням вимог до підвищення ступеню захисту інформації. Підсистеми
Шосткінського та Конотопського інститутів перенесені на центральні сервери та
інтегровані в єдине інформаційне середовище системи.
1.1.
Для
інформаційно-аналітичної
системи
«Університет»
(~350 користувачів) проводилися роботи по наступним підсистемам:
Підсистема «Абітурієнт» забезпечує підтримку роботи департаменту
доуніверситетської освіти та приймальної комісії університету та
складається з наступних модулів: «Профільні класи», «Підготовчі курси»,
«Приймальна комісія». Розроблено нове програмне забезпечення щодо інтеграції
підсистеми «Абітурієнт» з ЄДЕБО з використанням нового API та завантажено
особові справи абітурієнтів, внесені зміни в формування рейтингових балів
абітурієнтів та конкурсних списків згідно нових Правил прийому, розроблено
новий механізм формування екзаменаційних груп по вступним випробуванням
для магістрів та розроблено нові форми для друку відомостей та списків,
реалізовано механізм співвідношення напрямів підготовки, спеціальностей
(освітніх програм) різних років затвердження та внесені відповідні зміни у
статистичні форми щодо прийому магістрів. Реалізована можливість ведення
прийому аспірантів у підсистемі та розроблено додаткове програмне
забезпечення щодо її інтеграції з підсистемою «Аспірант». Сформовано
інформаційне забезпечення для проведення приймальної компанії 2017 року.
Відбіркові комісії Шосткінського та Конотопського інститутів були підключенні
до централізованої бази даних приймальної комісії СумДУ.
Підсистема «Студент та аспірант» забезпечує підтримку діяльності
деканатів факультетів та інститутів, відділу докторантури та аспірантури
та складається з наступних модулів: «Деканат», «Стипендія», «Дисципліни за
вибором студентів», «Аспірантура», «Індивідуальна траєкторія навчання».
Протягом цього року розроблено додаткове програмне забезпечення підсистеми
«Деканат» щодо формування рейтингових списків студентів для отримання
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стипендії з можливістю автоматизованої публікації цих списків на сайті
університету, додано можливості ведення інформації по участі студентів у
науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та
спортивній діяльності та реалізовано механізм розрахунку додаткових балів
студентів та рейтингових балів згідно нового Положення.
Внесені зміни до підсистеми «Стипендія» щодо автоматизованого
формування наказів на призначення стипендії з можливістю визначення
проценту стипендіатів та реалізовано алгоритм окремого формування
академічних та соціальних стипендій, розроблено нову статистичну форму
«Інформація щодо кількості студентів (бюджетників), які потребують
обов’язкових виплат зі стипендіального фонду». Розроблено додаткове
програмне забезпечення щодо формування звітної форми «Список студентів
(курсантів), яким призначено соціальну стипендію» у форматі Microsoft Word.
Внесені зміни в інтеграційне програмне забезпечення передачі особової справи
студента з підсистеми «Абітурієнт» до підсистеми «Студент» та реалізована
можливість формування рейтингових списків студентів першого семестру
навчання згідно конкурсного балу, здобутого під час вступу. Розширено
функціональність модулю «Індивідуальна траєкторія навчання» що дало
можливість вибирати студентам блоки дисциплін (індивідуальні траєкторії) та
впроваджено модуль у ЦЗДВН, ведуться роботи щодо його впровадження у ШІ
та КІ. Розроблено та находиться на стадії впровадження програмне забезпечення
нового модулю «Практика» щодо автоматизації процесу формування наказів на
проходження практики, угод з підприємствами тощо.
Підсистема «Навчальний процес» забезпечує підтримку роботи відділів
організаційно-методичного управління та кафедр університету та складається
з наступних модулів: «Навчальні плани», «Графіки навчального процесу»,
«Навантаження кафедр та викладачів», «Робочі програми», «Рейтинг
підрозділів», «Диспетчер занятості викладачів, аудиторій та навчальних груп»
та інформаційного сервісу «Розклад навчального процесу». Були внесені зміни у
програмне забезпечення модулю «Рейтинг підрозділів» для розрахунку рейтингу
згідно Методики нової версії.
Модифіковано програмне забезпечення модулю «Навчальні плани» щодо
ведення каталогу дисциплін вільного вибору студентів. Для модулю
«Навантаження кафедр та викладачів» реалізовано алгоритм обрахунку
малокомплектних груп та механізм розподілу потоків студентів дисциплін
вільного вибору за розташуванням навчальних площ. На цей час ведуться роботи
по розробці програмного забезпечення модулю для кафедр щодо розподілу
навантаження по викладачам та ведення службових записок щодо неаудиторного
навантаження.
Підсистема «Документи» забезпечує підтримку роботи загального відділу
університету та надає співробітникам університету можливість
використовувати елементи електронного документообігу. Підсистема
складається з наступних модулів «Нормативна база», «Рішення рад»,
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«Реєстрація і контроль», «Відрядження», «Звернення громадян»,
«Організаційна структура» та інформаційних сервісів: «Нормативна база»,
«Типові посадові інструкції», «Шаблони документів» , «Форми документів»,
«Контроль виконання». В 2017 р розроблено та впроваджено новий модуль
«Архів» для автоматизації діяльності архіву СумДУ. Модифіковано програмне
забезпечення модулю «Реєстрація та контроль» щодо обліку сплати вихідної
кореспонденції. Розроблено нове програмне забезпечення щодо автоматизованої
розсилки завдань по документам та нагадування щодо закінчення термінів
виконання завдання та автоматизованого формування реєстру «Делегування
частини повноважень ректора іншим посадовим особам» у форматі Microsoft
Word та відповідний інформаційний сервіс.
Продовжено роботи по розробці нових інтерактивних форм для сервісу
«Шаблони документів». На даний час сервіс зберігає 450 шаблонів документів, з
них 69 мають інтерактивні форми, що створені сумісно фахівцями ЦІС та ГІАС.
Підсистема «Фінанси» забезпечує підтримку роботи відділу договірних
відносин, відділу моніторингу платних послуг та складається з наступних
модулів: «Субрахунки підрозділів», «Контракти на навчання». Протягом року
було модифіковане програмне забезпечення модулю «Контракти» для
автоматизованої зміни вартості навчання студентів на заданий відсоток та з
визначеної дати, розроблено додаткове програмне забезпечення для
автоматизованого формування додаткових угод до контрактів студентів,
реалізовано механізм автоматизованого нарахування пені за несвоєчасну сплату
по контрактам студентів, реалізовано механізм автоматизованого списання
кредиторської заборгованості по контрактам студентів строк позивної давності
по яким минув та розроблено форму для друку «Довідка до акта інвентаризації
розрахунків», змінено механізм обліку сплати по контрактам студентів щодо
можливості сплати у євро та внесені зміни у механізм формування
консолідованої звітності, внесені системні зміни у програмне забезпечення
підсистеми та в інтеграційне програмне забезпечення щодо роботи з каталогом
напрямів підготовки та каталогом навчальних груп нових версій.
Підсистема «Персонал» забезпечує підтримку процесів обліку
співробітників університету та осіб що навчаються. Протягом цього року
проведена робота по інтеграції підсистем ШІ та КІ з АС «Університет» у тому
числі з програмним модулем «Каталог фізичних осіб», що забезпечить
централізований доступ до персональної інформації (з необхідним рівнем
захисту) та інформації по зайнятості в університеті всього контингенту
співробітників та осіб що навчаються. «Каталог фізичних осіб» є основним
постачальником даних до інформаційних сервісів «Особистого кабінету».
Розпочато роботи по розробці нового модулю «Відділ кадрів».
1.2.
Для авторизованого доступу співробітників та студентів до
необхідної персоналізованої інформації через єдину точку входу продовжено
роботи по розвитку програмної платформи електронного особистого кабінету
(~2500 користувачів). Суттєво удосконалено функціональність та модернізовано
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дизайн кабінету, розширено API, реалізована підтримка пристроїв з різним
розміром екрану (мобільні пристрої). До нового дизайну адаптовані
інформаційні сервіси для електронного кабінету «Індивідуальна траєкторія
навчання» та «Анкетування студентів». Додатково внесені зміни в сервіс
«Індивідуальна траєкторія навчання» для можливості вибору студентами блоку
дисциплін, та в сервіс «Анкетування студентів» для інтеграції з новою версією
відповідної інформаційної системи. Протягом року для електронного особистого
кабінету розроблено нові інформаційні сервіси:
«Навчальна картка» що дозволяє студенту отримувати інформацію щодо
результатів навчання в попередніх семестрах та індивідуальний навчальний план
на поточний навчальний рік. Додатково студенту надається інформація щодо
його поточного рейтингу для отримання стипендії, набраних їм додаткових балів
та розміру призначеної йому стипендії.
«Навчальна група» що дозволяє студенту отримувати інформацію щодо
його навчальної групи. Він має можливість переглядати візитки, надсилати
електронні повідомлення одному або одночасно всім студентам своєї навчальної
групи, що зареєстровані в особистому кабінеті.
«Навчальні групи» що дозволяє викладачу отримувати інформацію щодо
навчальних груп, в яких він викладаєте. Викладач може переглядати візитки
студентів, надсилати електронні повідомлення одному або одночасно всім
студентам навчальної групи, що зареєстровані в особистому кабінеті, а також
переглядати навчальні плани студентів та друкувати списки навчальних груп.
«Відомості успішності» що дозволяє викладачу отримувати відомості
обліку успішності по дисциплінам, що він викладає. Викладач може переглядати
та друкувати відкриті відомості обліку успішності та надсилати електронні
повідомлення до відповідного деканату.
«АС Університет» що дозволяє користувачу автоматизованої системи
отримати доступ до реєстраційних ключів та клієнтських модулів АС
«Університет».
2. В рамках виконання зовнішніх науково-технічних проектів проводилися
роботи по супроводженню та розробці додаткової функціональності
програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи «Управління
комунальним майном міста» Сумської міської ради та Полтавської міської ради.
Проводилися роботи по впровадженню нової версії та адмініструванню
автоматизованої системи «Звернення громадян» у Сумський ОДА та 5 її
структурних підрозділах, 18 райдержадміністраціях та 5 виконавчих комітетів
міських рад Сумської області. У цьому році систему впроваджено у Охтирський,
Буринський та Ямпільскій районних адміністраціях.
Сумісно з ГІАС проводилися роботи по супроводженню та розробці
додаткової функціональності інформаційно-аналітичної системи «Електронний
офіс ФЛАУ» Федерації легкої атлетики України (м.Київ).
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Модуль «Реєстрація та контроль» підсистеми «Документи» впроваджено у
КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф».
4.4 Центр бенчмаркінгу та веб-менеджменту
З метою підвищення ефективності програмно-технічної підтримки і
розвитку веб-системи університету, та ефективності управління веб-системою
СумДУ з точки зору укріплення позитивного іміджу університету в глобальному
інформаційному просторі, у травні 2017 року було проведено реорганізацію
Центру бенчмаркінгу та веб-менеджменту (ЦБВМ):
 відокремлено зі структури ЦБВМ в окремий підрозділ Центр веброзроблення (керівник: Опара Д.С.), згідно з наказом ректора від
04.05.2017 №0214-І;
 створено групу інформаційного менеджменту веб-ресурсів СумДУ
(керівник групи: Семененко Т.О.), згідно з наказом ректора від
30.05.2017 №0267-І.
Основні результати роботи
І. Забезпечення участі СумДУ в рейтингах та проведення процедур
бенчмаркінгу:
1. Забезпечено повний цикл участі СумДУ в основних міжнародних та
національних рейтингах (від подачі даних та їхньої валідації до програмнотехнічного та організаційного забезпечення участі студентів, випускників та
інших експертів в опитуваннях від рейтингових агентств). Модернізовано
електронні форми подачі статистичної інформації та підтверджуючих
документів згідно вимог рейтингових агентств з метою підвищення
достовірності інформації, що подається, та ефективності процесу її
збирання.
2. СумДУ вперше увійшов до бази даних дослідницьких університетів світу
від Шанхайського рейтингу ARWU.
3. Внесено зміни до методики розрахунку вебометричних показників
показників П7.1-П7.2, розроблено новий показник П1.1.8 цитованості авторів
університетів в БД Google Scholar, а також проведено аудит показників
якості міжнародної діяльності (І4) «Методики визначення рейтингу
інститутів, факультетів та кафедр Сумського державного університету».
Забезпечено
програмно-технічну
реалізацію
збору
відповідних
вебометричних даних та необхідних розрахунків.
4. Розроблено план дій щодо розбудови системи зв’язків університету з
головними стейкхолдерами (затверджено наказом ректора від 12.09.2017 р.
№0420-І), ведеться робота з проектування структури та розроблення
алгоритмів наповнення баз даних головних стейкхолдерів СумДУ за
категоріями.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

З метою забезпечення процедур бенчмаркінгу та аналізу показників СумДУ
в міжнародних рейтингах другий рік поспіль отримано індивідуальні гранти
сумарно у еквіваленті близько 200 тис. грн.: на доступ до баз вебометричних
даних MajestisSEO і Ahrefs.
Проведено нараду з аналітиками-консультантами та іншими фахівцями
компанії QS в головному офісі в м. Лондон щодо механізмів укріплення
репутаційних та іміджевих позиції СумДУ у світовому інформаційному
просторі (липень 2017 р.).
Виконується договір з компанією QS щодо проведення рекламної онлайнкампанії СумДУ на рейтинговому порталі TopUniversities.com (таргетована
банерна реклама, розширений профіль СумДУ протягом червня-грудня
2017 р.).
Проведено організаційне та методичне супроводження членства СумДУ в
Міжнародній асоціації IREG Observatory з академічного рейтингування та
якості: участь у голосуваннях (онлайн), у обговореннях пропозицій щодо
методологій міжнародних рейтингів тощо.
Проведено організаційне та методичне супроводження членства СумДУ в
Асоціації UNICO координаторів рейтингу U-Multirank від вишів світу
(членство безкоштовне): участь в онлайн-семінарах, тренінгах тощо.
Розроблено рекламно-інформаційні матеріали та презентовані розробки
ЦБВМ щодо вебометричного рейтингування навчальних закладів
довузівської освіти, вебометричного рейтингу підрозділів СумДУ, вебсистеми СумДУ на експозиції з нагоди засідання Президії ради проректорів
з наукової роботи та директорів наукових установ МОН України (жовтень
2017 р.).
Надання консультацій та аналітичних довідок щодо показників
міжнародних рейтингів та участі в міжнародних рейтингах як для
внутрішніх підрозділів (ВМЗ, НДЧ, ЦНТЕІ тощо), так і на запит від інших
університетів (ТНТУ ім. І. Пулюя, КНУТД, ХНАМГ ім. О.М. Бекетова).
Спільно з проректором з наукової діяльності Чорноусом А.М. підготовлено
та направлено до МОН пропозиції щодо класифікації галузей знань та
показників наукової діяльності, згідно з міжнародними рейтингами та
наукометричними базами, з метою проведення МОН державної атестації
закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науковотехнічної) діяльності.
Підготовлено пропозиції до редакції освітнього порталу Osvita.ua щодо
модернізації методики консалідованого рейтингу ЗВО України, проведено
декілька онлайн-зустрічей з головним редактором порталу, на яких
досягнуто домовленість про методичну співпрацю.
Протягом року підготовлено пропозиції та зауваження до редакції рейтингу
Webometrics щодо модернізації методики вебометричного рейтингу
університетів світу та наявних помилок у ньому. На офіційному веб-порталі
рейтингу опубліковано офіційну подяку СумДУ за партнерство в
удосконаленні рейтингу Webometrics.
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15. Розроблено шаблон службової записки щодо залучення іноземного
громадянина до виконання наукової, науково-педагогічної або педагогічної
роботи в СумДУ, а також довідки щодо іноземного громадянина –
кандидата на виконання наукової, науково-педагогічної або педагогічної
роботи в СумДУ, з урахуванням вимог міжнародних рейтингових агентств
щодо обліку іноземного академічного складу університетів (затверджено
наказом ректора від 21.12.2016 р. №0691-І).
16. Участь у підготовці матеріалів Ради із забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти СумДУ від 16.02.2017 р. щодо
забезпечення інформаційної прозорості освітньої діяльності в контексті її
корисності для майбутніх, теперішніх студентів, випускників, інших
стейкхолдерів і громадськості та Вченої ради СумДУ від 15.06.2017 р. щодо
поширення міжнародної діяльності університету в цілому, зокрема
діяльності з позиціонування університету у міжнародних рейтингах.
II. Організаційно-методичне забезпечення представлення університету
у веб-просторі
1. Розроблено технічне завдання щодо структури контенту нової версії вебсистеми СумДУ та автоматизованої системи децентралізованого збирання
контенту веб-системи СумДУ від надавачів.
2. Підготовлено механізми реалізації положень Закону України «Про освіту»
в частині статті 30 щодо забезпечення прозорості та інформаційної
відкритості закладу освіти (затверджено наказом ректора від 26.10.2017 р.
№ 0492-І). Проводяться постійні моніторинги виконання зазначених
положень, а також відповідності змістовної компоненти веб-системи
СумДУ іншим вимогам (вимоги МОН, результати моніторингу CEDOS,
ІРРП тощо).
3. Згідно з ініціативою щодо розроблення суспільно значущих веб-проектів
(наказ ректора №234-І від 21.03.2014р.), проведено програмно-технічну
реалізацію та оприлюднено результати вебометричного рейтингу
дошкільних, шкільних навчальних закладів та коледжів «SumyWebRank» в
рамках VI Конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу, на
замовлення Інтернет-Асоціацією України (ІнАУ) та МОН України.
Результати презентовано в м. Києві на церемонії нагородження переможців
в МОН України.
4. Проведено аудит Youtube-каналів СумДУ, які ведуть різні підрозділи
університету, та розроблено рекомендації щодо їхньої інтеграції у єдиний
інформаційний простір у мережі YouTube. Також виконано аудит
представлення університету у соціальних мережах, зокрема Facebook, та
надано рекомендації щодо активізації роботи структурних підрозділів та
змісту їхніх сторінок у соціальних мережах.
5. Спільно з ЦТОІС вжито необхідних організаційних заходів щодо
припинення роботи ряду веб-сайтів, що є підробками офіційних веб-сайтів
СумДУ.
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6.

Розроблено технічне завдання та забезпечується організаційно-технічна
робота нових розділів контенту веб-системи СумДУ: рейтинги студентів на
отримання стипендій, онлайн-замовлення номерів готелю «Олімпійський»
тощо.
4.5 Центр веб-розроблення

Протягом 2017 року було проведено аналітичну, проектувальну та роботу
по розробці та оновленню веб-системи СумДУ. Особливу увагу приділено
розробленню нової структури контенту та навігаційній складовій публічного
веб-порталу СумДУ, яка повинна полегшити доступ до усієї інформації в рамках
одного ресурсу та дати змогу користувачам швидко та зрозуміло знаходити
необхідну для них інформацію.
Також було спроектовано та розроблено прототип для оновленої версії вебсистеми, розроблена нова структура контенту та навігаційна складова,
реалізовано новий дизайн для головного сайту СумДУ та сайтів структурних
підрозділів, створено візуальні та функціональні шаблони для інформаційних
банерів. Було встановлено, модифіковано та налаштовано функціональну
платформу (систему керування контентом) для адміністрування новою
системою.
Реалізовано наступні проекти:
1. Для модернізації веб-системи СумДУ:
 створено структурні прототипи та діаграму переходів за контентними
блоками для головного веб-ресурсу СумДУ та сайтів структурних
підрозділів першого рівня;
 розроблено основну структуру навігації головним сайтом СумДУ та
сайтами структурних підрозділів першого рівня;
 реалізовано візуальні шаблони для головного веб-ресурсу СумДУ та
сайтів структурних підрозділів що мають візуальну, структурну та
функціональну спорідненість з головним сайтом СумДУ та повинні
створювати цілісну картину веб-системи СумДУ;
 розроблено функціонально-модульну платформу для головного сайту
та сайтів структурних підрозділів СумДУ.
2.

Створено новий веб-сервіс «Система децентралізованого збирання контенту
для веб-системи СумДУ від надавачів, згідно затвердженої структури
управління контентом».

3.

Розроблено HTML/CSS/JS шаблон (фреймворк) для сайтів структурних
підрозділів який можна використовувати для нових рекламних ресурсів що
не
потребують
використання
системи
керування
контентом
(http://web.sumdu.edu.ua/newssu/).
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4.

Створено керівництво по стилю та шаблони для користувацьких
інтерфейсів для веб-системи СумДУ і сайтів структурних підрозділів
(http://web.sumdu.edu.ua/design/presentation.jpg).

5.

Розроблено шаблон та функціональний модуль для інформаційного сервісу
«Організаційна структура СумДУ». В даний момент проводиться
інтегрування програмної складової у веб-систему СумДУ.

6.

Створено функціональні шаблони для сервісу інфографіки досягнень
СумДУ для веб-ресурсу СумДУ. В даний момент проводиться інтегрування
програмної
складової
у
веб-систему
СумДУ
(http://web.sumdu.edu.ua/design/info.jpg, http://web.sumdu.edu.ua/design/ssuinfo-2.jpg, http://web.sumdu.edu.ua/design/banner-2.jpg).

7.

Розроблено візуальний дизайн, шаблон та програмно-функціональні модулі
для інформаційних сервісів «Новини СумДУ» та «Анонси подій».

8.

Проведено аудит сайтів структурних підрозділів першого рівня
(факультетів та кафедр) і запропоновано нову структуру та функціональні
шаблони, завдяки чому вдасться уніфікувати усю веб-систему та створити
більш зручну навігаційну складову для публічних веб-ресурсів СумДУ.

9.

Створено та налаштовано новий інформаційний веб-ресурс для вступників
http://vstup.sumdu.edu.ua, в даний момент йде наповнення нового сайту
контентом.

10. Реалізовано новий візуальний шаблон, структуру контенту головної
сторінки та інфографіку досягнень для бібліотечно-інформаційного центру
СумДУ.
11. Створено та налаштовано 14 нових доменів:
№
Назва домену
1 dsmie.sumdu.edu.ua

Призначення сайту
International
Conference
"Design,
Simulation,
Manufacturing: The Innovation Exchange" (DSMIE2018)
Гурток автомоделювання та автомодельного спорту

2

automodeling.sumdu.edu.ua

3

historyproject.sumdu.edu.ua

4

bme-ena.sumdu.edu.ua

5

scf.fem.sumdu.edu.ua

Веб-портал (участь у всеукраїнській студентській
олімпіаді "Програмування й управління ІТпроектами")
Biomedical Engineering Education Tempus Initiative In
Eastern Neighbouring Area
Фестиваль «Sumy Cinema Fest»

6

cys.sumdu.edu.ua

Громадська організація "Рада молодих вчених"

7

qle.sumdu.edu.ua

8

uniprotped.med.sumdu.edu.ua

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому
світі: тенденції, виклики, перспективи»
База даних універсальних лікувальних протоколів з
педіатрії
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11 zdorovconf.sumdu.edu.ua
10 integrity.sumdu.edu.ua

Міжнародна конференція «Здоров’я людини: теорія
і практика»
Популяризація принципів академічної доброчесності

13 sportmed.sumdu.edu.ua

Діяльність Консорціуму Варшавського Університету
та Українських університетів
Інформаційна система для організації оцінювання
здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності
при вивченні навчальних дисциплін у Сумському
державному університеті
Центр спортивної медицини СумДУ

14 ctd.sumdu.edu.ua

Сайт для групи комп'ютерного дизайну.

11 wuuuc.sumdu.edu.ua
12 anketa.sumdu.edu.ua

12. Було проведено аудит усієї веб-системи СумДУ та проаналізовано сайти, що
знаходяться в публічному доступі, в результаті чого було розроблено
відповідні рекомендації, що повинні забезпечити цілісність, безпеку та
спорідненість усієї публічної веб-системи СумДУ, а саме:


документ що регламентує та описує категорії користувачів веб-системи
СумДУ: заступник директора (декана) інституту (факультету) з
інформатизації, відповідальний за контент (інформацію), технічний
адміністратор веб-ресурсу, контент менеджер веб-ресурсу.



правила надання нового домену СумДУ та правила для
відповідальних категорій користувачів веб-ресурсів СумДУ.

4.6
Організаційно-методичний
навчання

центр

технологій

електронного

Основні роботи, виконані у 2017 р.:

8. Розроблено версій дистанційних
курсів за рік, усього

2017

2016

2015

2014

2013

32

40

20

77

74

104

81

у т.ч.: україномовних

29

27

15

50

48

64

41

російськомовних

3

13

5

25

26

39

20

англомовних

0

0

0

2

0

1

20

3

10

3

12

30

75

45*

9. Комплексно перевірено дистанційних
курсів за рік
*

2012

Розроблення дистанційних курсів згідно Плану розроблення

2011

1.

18 проектів вже подані на комплексну перевірку, але процес не завершено
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Варто зазначити наступне:
Англомовний проект вимагає колосальних ресурсів як з боку кафедр так і з
боку ОМЦТЕН. Найбільший пріоритет у 2017 році був саме на розробленні
англомовних ДК. Так, з 5209 навчальних об’єктів, розроблених у 2017 році, 2435
були створені саме для англомовних ДК. У попередньому 2016 році англомовних
об’єктів було створено лише 9 з 5451.
Загальний тренд до збільшення навчальних дисциплін за обсягом (5
кредитів і більше) подовжує також і терміни розроблення ДК. Загальна кількість
потрібних ДК у порівнянні з минулими роками зменшується, хоча загальна
кількість навчальних об’єктів в усіх ДК залишається практично незмінною
щороку (понад 5000).
Зменшується кількість російськомовних ДК через падіння відповідного
контингенту.
Впроваджений рік тому новий алгоритм розроблення ДК суттєво
перерозподілив ролі і відповідальність на різних етапах процесу створення
матеріалів. Наразі 90% перевірок матеріалів відбуваються на кафедрах і
факультетах. Це є позитивним наслідком з точки зору відповідальності за
кінцевий результат. З іншого боку, кількість залучених учасників природно
зросла, що не могло не вплинути на загальні терміни розроблення ДК.
Актуальною проблемою залишається недостатньо відповідальне відношення
викладачів до виконання функцій рецензента, тьютора. В результаті процес або
гальмується через невиконання своєї частини робіт цими учасниками, бо
виконується неякісно.
Комплексна перевірка ДК здійснюється модераторами ОМЦТЕН. У зв’язку
зі звільненням частини провідних фахівців наразі ці функції виконують 2
співробітники + 0,5 сумісн. Враховуючи загальну кількість проектів дисциплін,
кожен фахівець опікується кількома сотнями ДК. В разі неякісного виконання
учасниками розроблення власних функцій модератори змушені постійно
впливати на ці процеси, що суттєво ускладнює і сповільнює розроблення курсів.
Наразі 18 проектів ще знаходяться в процесі комплексної перевірки.
Протягом 2017 року було розроблено нові сторінки зовнішнього сайту
платформи дистанційного навчання для україномовних і англомовних
відвідувачів.
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2.

OpenCourseWare

Загальна кількість заявок, що надходять на модерацію, навіть більша ніж у
минулі роки, проте якість матеріалів погіршується. Частково цьому сприяли
формальні вимоги внутрішнього рейтину, інформаційна довідка викладача, що
стимулювали до наповнення ресурсу «для галочки». Після внесених змін у
згадані вимоги, слід сподіватися на більш виважений підхід до публікацій
матеріалів у відкритому досупі.
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Кількість проектів на OCW за рік
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43
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2014
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На розгляді

Рис. 5- Загальна динаміка по матеріалам на OCW

3.

Проект «Екзаменаріум»

12 квітня 2016 було відкрито проект перших в Україні академічних онлайнкурсів для вільного доступу. Слухачі обирають не окремий курс, а один з 5
напрямів підготовки. На відміну від інших онлайн-платформ результати
навчання можуть бути зараховані майбутнім студентам СумДУ під час вступу. В
«Екзаменаріумі» розміщено 30 дисциплін за спеціальностями: економіка,
маркетинг, менеджмент, право, а також фінанси, банківська справа та
страхування. Нові спеціальності протягом року не додавалися.
У 2017 році було завершено розроблення трьох перших відкритих масових
онлайн курсів:


«Фінансова грамотність для школярів», автори: Пахненко О.М.,
Семеног А. Ю., Бричко М. М.;



«Основи децентралізації влади в Україні: практичні підходи», автори:
Гордієнко В. П., Дутченко О. О., Мірошниченко Г.О.;



«Бухгалтерський облік у підприємництві», автори: Гриценко О. І.,
Овчарова Н. В.

всі курси створені авторськими колективами ННІБТ "УАБС" і розміщуються на
відкритому освітньому ресурсі «Екзаменаріум».
Загальна кількість зареєстрованих слухачів станом на 20.12.2017 – 1860 осіб.
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Фінанси
172
Економіка
168

не
визначилися
549

Менеджмент
234

Маркетинг
265

Право
289

Рис. 6 – Слухачі Екзаменаріума

Серед зареєстрованих активність проявляє менше 10% користувачів.
Викладачі активність практично не проявляють.
Показовим був би аналіз бази вступників 2016-17 років та зареєстрованих
користувачів Екзаменаріуму. Результати б дали змогу робити висновки щодо
доцільності і ефективності такого відкритого ресурсу.
4.

Проект «Пробне ЗНО»

Для проведення пробного тестування перед ЗНО для школярів м.Суми та
області було спільно з департаментом довузівської освіти розроблено окрему
платформу. Програмно-технічну реалізацію здійснює ОМЦТЕН. Наповнення
контентом – викладачі ДДО.
Наразі створено по 1 варіанту завдань для кожної дисципліни.
Перспективи подальшого застосування можна розглядати в контексті
всеукраїнського профорієнтаційного ресурсу, можливо як курси на
Екзаменаріумі. Але для цього потрібно розширити наповнення наявної бази
актуальним контентом з більшою кількістю варіантів.
5.

Педагогічний експеримент зі змішаного навчання

Експеримент в СумДУ започатковано з метою підвищення ефективності
аудиторної та самостійної роботи студентів, оптимального поєднання класичних
педагогічних підходів з технологіями E-learning. На період осіннього семестру
2017-18 н.р. для участі в експерименті було визначено п’ять дисциплін і залучено
вісім викладачів.
Кожна із запропонованих учасниками моделей спрямовувалася на
підвищення ефективності аудиторної роботи викладача і студентів, а також на
організацію самостійної роботи студентів з використанням електронних
навчальних ресурсів і соціальних мереж.
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1.

З метою вдосконалення аудиторних занять викладач кафедри загальної хімії
С. Б. Большаніна пропонувала студентам попереднє самостійне
опрацювання навчального матеріалу з дисципліни “Загальна хімія” за
допомогою електронних ресурсів (лекції, тести, відеоролики дослідів,
віртуальні лабораторні роботи), розміщених на ресурсі Mix
СумДУ (https://mix.sumdu.edu.ua/).

2.

Група викладачів кафедри біофізики, біохімії, фармакології та
біомолекулярної інженерії Л. І. Гребеник, Л. О. Прімова, І. В. Чорна,
Н. М. Іншина на заняттях з клінічної біохімії впроваджували ідеї кейсметоду (дослідження проблеми, запропонування шляхів її вирішення,
вдосконалення), що передбачало попередню підготовку студентами
презентацій
до
кейсів
з
використанням
ресурсу
OCW
СумДУ (https://ocw.sumdu.edu.ua/). Обговорення кейсів здійснювалося на
практичному занятті через рольовий перерозподіл студентів на групи
«Доповідач», «Опонент» та «Резензент».

3.

Викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій
О. В. Купенко пропонувала студентам першого курсу з дисципліни «Теорія
та історія соціальної роботи» до початку аудиторних занять самостійно
опрацьовувати навчальний матеріал, за результатами чого студенти
формулювали питання у facebook і складали інтелект-карти. Відповідно
форми роботи студентів і викладача на аудиторних заняттях
трансформувалися.

4.

Для збільшення часу роботи студентів з пацієнтом під час практичних
занять «Сучасні методи генетичної діагностики» викладач кафедри
педіатрії В. О. Петрашенко зробила акцент на самостійному опрацюванні
певної частини навчального матеріалу та онлайн-тестуванні з
використанням відкритого освітнього ресурсу OCW СумДУ.

5.

Викладач кафедри комп’ютерних наук С. П. Шаповалов для експерименту
використовував модель «Перевернутий клас» для практичних занять з
математичної логіки та теорії алгоритмів. Студенти самостійно
опрацьовували матеріал за допомогою ресурсу Mix СумДУ, а на практичних
заняттях разом із викладачем обговорювали питання у формі рольової гри
«Доповідач – Опонент».

Усі заняття проходили у відкритому режимі для обміну досвідом з іншими
викладачами.
Нині триває прийом заявок на весняний семестр 2017-2018 навчального
року. Експеримент триватиме до 2019 року.
Загалом, більшість викладачів і студентів вважають середовище для
змішаного навчання MIX необхідною складовою сучасного навчального
процесу. Тому розбудова цього ресурсу має стати одним з пріоритетних напрямів
роботи ОМЦТЕН.
По завершенню осіннього семестру серед студентів, які вивчали
експериментальні дисципліни, було проведено опитування. Результати
опитування доступні за посиланням http://bit.do/expchart1.
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Надаємо більш цікаві результати опитування:

4.7 ІТ-ГРУПИ
Група інформаційно-аналітичних систем (ГІАС)
(керівник – Ободяк В.К.)
ГІАС організовує свою діяльність відповідно до наказу про створення групи
№0166-І від 02.03.2015 та затвердження Положення про ГІАС №0562-І від
15.08.2015 у тісній взаємодії з ЦІС (Хоменко В.В.).
Основні проекти у 2017 р:





Розробка інтерактивних форм для шаблонів електронних документів та
розміщення їх у відповідному інформаційному сервісі.
Розробка спеціалізованого програмного забезпечення елементів
електронного документообігу.
Розробка додаткового функціоналу для інформаційної системи
«Особовий кабінет».
Розробка
інформаційної
системи
"Організація
оцінювання
здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні
навчальних дисциплін у СумДУ".
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Інформаційні веб-портали відділу поза навчальної роботи,
студентського клубу «Спортлайн».
Проекти на замовлення кафедр, зовнішніх організацій.
Значною і успішною є робота керівника групи Ободяка В.К. по відбору,
залученню та підготовки студентів до роботи.
Група web-орієнтованих інформаційних систем СумДУ
(керівник – Шендрик В.В.)

Група web-орієнтованих інформаційних систем СумДУ працює згідно
наказу №0376-І від 30 квітня 2015 року та Положення, введеним у дію наказом
№0423-І від 15.09.2017 року.
Основні роботи у 2017 р:





Системна інтеграція телефонного довідника до веб-системи СумДУ,
розробка мобільного додатку «Телефонний довідник СумДУ».
Розробка та впровадження інформаційного сервісу «Наукові
публікації».
Розробка мобільного додатку для іноземних абітурієнтів та студентів
«Навчання у СумДУ».
Розробка сайтів: проекту Tempus з Біоінженерії, сайту Консорціуму
українських та Варшавського університету та кількох кафедр на
замовлення.

Група працює в координації з ЦІС та ЦБВМ.

4.8 Кадрове забезпечення
Сталий розвиток та надійне функціонування інтегрованої інформаційної
системи університету потребує висококваліфікованих, мотивованих фахівців,
здатних до постійного самовдосконалення.
Кадровий ресурс ІТ-фахівців базового університету – це приблизно 250
фахівців (за основною посадою в базовому університеті працює приблизно 2400
співробітників, ~ 10%), з них кафедри, факультети – ~ 150; ІТ-підрозділи –
більше 100 фахівців. Не багато, за експертною оцінкою, з них близько 50 (20%)
– висококваліфіковані фахівці.
Протягом 2017 р. в ІТ-службах працювало 50 студентів. На сьогодні
кадровий стан викликає занепокоєння, особливо з точки зору залучення молоді.
Потрібно продовжити залучення, у першу чергу із складу кафедр
факультету ЕлІТ та за активної участі декану, фахівців до ІТ-груп для виконання
загальноуніверситетських, зовнішніх та факультетських проектів, залучати
більше мотивованих студентів.
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ГОЛОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 2017 РОКУ

1.

Забезпечено стабільне функціонування та розвиток інтегрованої
інформаційної системи університету.
Використання сучасних технологій – віртуальні сервери, «хмарні» рішення,
кластеризація, мобільні додатки, конструктори контенту, залучення та
використання ліцензійного програмного забезпечення тощо, дозволило
ефективно розвивати ІТ – систему.
В єдине інформаційне середовище інтегровані АСУ Конотопського та
Шосткінського інститутів.
Завдяки сучасним програмно-технічним рішенням, наявності комплексної
системи захисту інформації, кваліфікованому обслуговуванню у 2017 р.
забезпечено роботу та мінімізовано втрати під час масштабних хакерських
атак.
Виконано
оновлення
комп’ютерного,
телекомунікаційного
та
лабораторного обладнання, що дозволило вирішити нагальні питання
функціонування ІТ-системи та задовольнити першочергові заявки від
кафедр та структурних підрозділів.
Успішно реалізовано проект участі у конкурсі на здобуття Державної премії
України в галузі освіти 2017 року у номінації «Вища освіта». Підготовлена
робота «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти
комплексної ІТ-підтримки діяльності інноваційного університету»,
монографія та 5 наукових публікацій, відповідний пакет документів.
Створено та активно працює сайт проекту. Виконано організаційні,
інформаційно-рекламні заходи щодо супроводження роботи та отримання
позитивних відзивів, у тому числі закордонних університетів.
Завдяки
аналітичній,
організаційній,
програмно-технічній,
«дипломатичній» роботі забезпечено стабільні показники та успіх СумДУ в
національних і міжнародних рейтингах.
Продовжується робота з впровадження в освітню діяльність університету
технологій E-learning, ІТ та педагогічних інновацій:
 виконується експеримент з розроблення та апробації університетської
моделі змішаного навчання;
 впроваджено проекти масових відкритих онлайн курсів, відкритого
доступу до
академічних
електронних
навчальних
курсів
«Екзаменаріум», «Пробне ЗНО»;
 значно розширено коло викладачів, котрі впроваджують новітні
технології навчання, також завдяки конкурсам педагогічних інновацій,
використання мобільних пристроїв, розміщення матеріалів в OCW.
Впроваджуються в освітню діяльність новітні рішення та технології з 3D
моделювання, друку, віртуальної та доповненої реальності. Підготовлені
відповідні рекомендації, проведено низку семінарів і презентацій.
Кількісне та якісне зростання показників веб-системи університету,
покращення вебометричних позицій, забезпечення зростаючого попиту на
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веб-супроводження наукової, навчальної, адміністративної діяльності
СумДУ з використанням сучасних технологій.
9. Забезпечено розвиток та розширення напрямів стартап діяльності: отримано
перемоги у Всеукраїнських конкурсах проектів, виконано реальні наукові та
технічні розробки, перші фінансуємі замовлення тощо.
10. У 2017 р. отримано міжнародною грантовою підтримкою комп’ютерної
техніки, обладнання, доступу до баз даних, ліцензійного програмного
забезпечення на суму 1 млн. 513 тис грн.
11. Збережено колектив кваліфікованих фахівців (менеджерів, аналітиків, ІТспеціалістів, інженерів), спроможний вирішувати складні завдання на
сучасному рівні для СумДУ і проекти обласного, республіканського та
міжнародного рівнів.
6

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ. ОСНОВНІ ПЛАНИ НА 2018 р.

1.

Наявний інтелектуальний та програмно-технічний потенціал університету
дозволяють більш активно використовувати сучасні технології та рішення,
відповідати новітнім трендам . Наприклад, не обмежуватись підтримкою та
розвитком традиційних ресурсів (комп’ютери, ПЗ, обладнання тощо) , а в
освітню та наукову діяльність впроваджувати хмарні ресурси, доступ до
віртуальних обчислювальних систем та машинного навчання, бізнесаналітику IBM, розробки Інтернет-речей, віртуальні лабораторії та
симулятори тощо.
Актуальним є модернізація інформаційної системи з метою забезпечення
безперебійного функціонування, підвищення надійності і захисту (особливо
у зв’язку з кібератаками, що відбулися, та загрозами кібератак, що мають
тенденцію до збільшення), централізації корпоративних сховищ даних та
реалізація технологій віддаленого доступу до них (що актуально також для
більш тісної інтеграції Шосткінського та Конотопського інститутів,
коледжів і технікумів в єдиний інформаційний простір).
Більш сміливо використовувати методики та технології стартапів для
наукової
діяльності,
в
навчальному
процесі.
Запровадити
загальноуніверситетський
конкурс,
передусім
міждисциплінарних
розробок, з метою підготовки проектів до участі у міжнародних конкурсах,
проезентації потенційним інвесторам та замовникам, у тому числі на
зовнішніх ринках.
Університет послідовно підтримує політику ліцензування та дотримання
авторських прав. Але необхідно враховувати, що не можливо 100%
покриття усіх потреб, особливо специфічним коштовним ПЗ. Важливим є
пошук грантів, партнерів, ресурсів, спільних проектів для доступу до
необхідного сучасного ПЗ.
Кожен співробітник СумДУ повинен переглянути відношення до ПЗ та
інформації в електронному вигляді, виконувати інструкцію щодо
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збереження важливої інфрормації та захисту (особливо у зв’язку з
кібератаками ).
5. Подальший розвиток ІАС «Університет» потребує комплексних рішень з
урахуванням ефективної підтримки бізнес-процесів університету,
забезпечення швидкості та гнучкості в процесах розробки та супроводження
програмного забезпечення, зваженого поєднання стороннього програмного
забезпечення з пріоритетом власних розробок (особливо це актуально у
звязку з забезпеченням захисту системи).
6. Залишається актуальним питання впровадження у навчальний процес
матеріалів та технологій відповідних до рівня підготовки сертифікації за
міжнародними стандартами. Разом з ФПК доцільно у 2018 році продовжити
та розширити практику підвищення кваліфікації та застосування
мотиваційних заходів.
7. Нагальним завданням є розширення можливостей репозитарію
функціоналом локального репозитарію академічних текстів та
налагодження зв’язку з національним репозитарієм, що передбачено
Постановою Кабміну в липні 2017 р.
8. Основні завдання на 2018 для забезпечення належних позицій університету
в рейтингах:
- забезпечити посилання позицій СумДУ в базі дослідницьких
університетів світу від Шанхайського рейтингу ARWU та рейтингу QS
World University Rankings;
- входження СумДУ до рейтингу Times Higher Education.
9. Розробка та впровадження нової сучасної моделі веб-системи СумДУ:
- запустити оновлену версію головного веб-сайту СумДУ та узгодити
технічні завдання щодо розроблення найкритичніших інформаційних
сервісів (організаційна структура, освітні програми, додаткові платні
послуги тощо);
- перенести усі публічні веб-сайти СумДУ на нову платформу, що
забезпечить більш гнучку та функціональну систему для
адміністраторів та контент менеджерів, підвищить рівень якості та
безпеки нових розробок та створюваного контенту за рахунок
структурованості та візуальної спорідненості з основним веб-ресурсом
СумДУ;
- підняти рівень авторитетності веб-ресурсів, бо незважаючи на
збільшення кількості цитувань, відсоток посилань з авторитетних
джерел залишається низьким;
- підготувати нормативні документи «Правила та інструкції для
користувачів публічних веб-ресурсів СумДУ» та інші.
10. Необхідність принципових комплексних рішень, активізація роботи
інститутів/факультетів, ОМУ, ЦЗДВН та реальне впровадження технологій
E-learning і розбудова єдиного електронного навчального середовища:
 Потрібні реальні нормативні та організаційні кроки щодо
впровадження технологій змішаного навчання в навчальний процес
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СумДУ. Завдяки експерименту, більшість викладачів і студентів
вважають середовище для змішаного навчання необхідною складовою
сучасного навчального процесу. Тому розбудова цього ресурсу має
стати одним з пріоритетних напрямів роботи ОМУ, ОМЦТЕН.
 Для підтримки та розвитку E-learning, особливо англомовного ДО,
потребує посилення активного ролі тьютора – викладача випускової
кафедри, координатора/організатора навчальних програм, із досвідом і
розумінням підходів до становлення майбутнього фахівця
 Для подальшого розвитку проекту Екзаменаріум потрібна активність
ЦЗДВН, викладачів, налагоджена регулярна робота фахівців з реклами,
навчання викладачів, що супроводжують курси, розширення переліку
доступних курсів згідно побажань слухачів.
Підготувати пропозиції щодо широкого застосування технологій
віртуальної та доповненної реальності в освітній діяльності університету:
технічні, методичні, організаційні аспекти. Запропонувати проект
створення відповідної лабораторії та проект розвитку он-лайн студії.
Потреба в ІТ-фахівцях у світі, конкуренція в цій галузі, значно ускладнюють
кадрову ситуацію в університеті. Нагальною є потреба в фахівцях:
 програмісти баз даних та мобільних додатків;
 системні аналітики;
 з інформаційної безпеки;
 фахівців ОМЦТЕН та кваліфікованих викладачів, здатних організувати
супроводження проекту розроблення ДК в ролі модераторів;
 кадри з обслуговування периферійного обладнання (ксерокси,
принтери, БФП);
 фахівці телефонного звязку тощо.
Для розвитку єдиної інтегрованої інформаційної системи університету
запланувати на 2018 рік:
 подальший
розвиток
технологічної
платформи
побудови
автоматизованих систем; впровадження розроблених модулів та
проведення робіт по інтеграції їх з існуючими автоматизованими
підсистемами та інформаційними сервісами;
 впровадження системи інформаційних сервісів СумДУ насамперед
«Кабінет студента» та «Кабінет викладача»;
 подальша розбудова системи електронного документообігу;
 більш наполегливо та системно вирішувати питання кібербезпеки,
продовжити розробку комплексної системи захисту інформації;
 при створенні нових інформаційних ресурсів та сервісів, а також під
час їх модернізації передбачити наявність мобільних версій.
Велика кількість обслуговувань спеціалістами ЦТОІС комп’ютеризованих
робочих місць, що не потребують високого рівня ІТ-фахівців, а знаходяться
в компетенції користувачів (низький рівень знань комп’ютерної техніки
користувачами СумДУ). Запровадити обслуговування, як правило за кошти
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субрахунків підрозділів та впровадити відповідні курси навчання або
провести сертифікацію через ФПКВ.
Запланувати проведення тендерних процедур та закупівлю комп’ютерної
техніки та телекомунікаційного обладнання в два етапи.
Розробити нову модель діяльності ЦКТ, підготувати план роботи та нове
Положення.
Потребується реорганізація ЦТОІС, виділення окремої групи/центру.
Підготувати пропозиції та відповідні нормативні документи.
Запланувати вирішення питань програмно-технічної модернізації:
- Необхідно розвивати якісне покриття WiFi в аудиторіях, вирішення
програмно-технічних та організаційних питань авторизованого
доступу.
 Удосконалення системи доступу до головних серверних університету з
контролем та управлінням комп’ютерною системою ідентифікації
співробітників.
 Зміна логіки локально-обчислювальної мережі із застосуванням
технологій QoS - надання різних класів трафіку різних пріоритетів в
обслуговуванні, застосування технології 802.1Х для керування
пристроями, що підключаються користувачами до мережі.
 Проведення оптимізації (скорочення) невикористовуємого обладнання,
перенесеня частки «серверної» та комунікаційної інфраструктури,
керованого ПЗ до основного майданчику СумДУ, підключення
мультимедійного техніко-технологічного забезпечення до основної ІТінфраструктури університету.
 Провести роботи із заміни міні АТС Panasonic TDA 100 селекторного
зв’язку на Panasonic NS500 та модернізація пультів охоронної
сигналізації (можливість запису спрацювань на ПК), розроблення
системи бездротової синхронізації електронних табло, годинників.
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