Сумський державний університет
Результати роботи
Навчально-наукового інституту
бізнес-технологій «УАБС» за 2017 р.
та основні завдання на 2018 р.

Зміст доповіді


Результати освітньої діяльності



Аналіз контингенту студентів та процесу його формування



Оцінка кадрового потенціалу



Забезпечення якості освіти та освітньої діяльності



Організація заочної та дистанційної форми навчання



Впровадження інформаційних технологій, e-learning



Аналіз результатів наукової діяльності



Організація міжнародної діяльності



Розвиток медіа технологій



Профорієнтаційна робота



Робота з роботодавцями. Асоціація випускників



Організація спортивної, виховної та позанавчальної роботи



Перспективи розвитку та пріоритетні завдання на 2018 рік

Спеціальність
Перелік
2010 р

Освітня діяльність

6.030509 Облік
і аудит

Перелік
2015 р.
071 Облік і
оподаткування

Освітні програми
Облік та аудит
Облік та оподаткування
Облік та оподаткування
Банківська справа

6.030508
Фінанси і
кредит

Спеціальності ННІ БТ
«УАБС»

072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінанси (Державні фінанси)
Фінанси, банківська справа та
страхування
Фінансове посередництво

6.030503
Міжнародна
економіка

056 (292 з 2017)
Міжнародні
економічні
відносини

Міжнародний бізнес

6.030502
Економічна
кібернетика

051 Економіка

Економічна кібернетика

Міжнародна торгівля і логістичні
послуги

Рівень освіти
Бакалавр
Магістр
Доктор
філософії
Бакалавр,
магістр
Бакалавр,
магістр
Магістр (ОНП)

Випускова
кафедра

БОО

ФБСС

Доктор
філософії
Бакалавр,
магістр
Магістр

МЕ

Бакалавр,
магістр
Бакалавр
Доктор
філософії

ЕК

Бізнес-аналітика
Міжнародне бізнесадміністрування та бізнесаналітика (міжінститутська)
Математичні методи, моделі та
Доктор
інформаційні технології в економіці філософії

Освітня діяльність
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З
ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЇ
ТА ВІДКРИТТЯ НОВИХ
НАПРЯМІВ ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

На науковому рівні вищої освіти започатковано
нову спеціальність 071 Облік і оподаткування
з ліцензованим обсягом 20 осіб, а також відкрито міжінститутську освітню
програму «Міжнародне бізнес-адміністрування та бізнес-аналітика» в
межах спеціальності 051 Економіка

Триває робота щодо акредитації освітніх програм
На магістерському рівні
071 Облік і оподаткування «Облік і оподаткування»
072 Фінанси, банківська справа та страхування «Банківська справа»
На бакалаврському рівні
6.030509 Облік і аудит

Динаміка контингенту
студентів ННІ БТ «УАБС»
за формами навчання
Динаміка контингенту студентів ННІ БТ «УАБС» (за формами навчання)

Динаміка контингенту студентів денної форми навчання ННІ БТ «УАБС»

Динаміка контингенту студентів заочної форми навчання ННІ БТ «УАБС»

Формування контингенту
студентів ННІ БТ «УАБС»
за формами навчання

243

250

200

Динаміка прийому ступеня (рівня) бакалавра, магістра за денною формою навчання у
ННІ БТ «УАБС»

280

300

80

191

70

175
155

144

135

150

40

100

30
50

67

60
50

110

74

69

41
33

29

31

19

20
10

0
2014
Випуск бакалаврів

2015

2016

2017

Прийом магістрів на базі ступеня бакалавра

Динаміка прийому випускників-бакалаврів денної форми навчання на
відповідні програми магістратури в ННІ БТ «УАБС»

0
2014

2015
Випуск бакалаврів

2016

2017

Прийом магістрів на базі ступеня бакалавра

Показники прийому випускників бакалаврату заочної форми навчання на
відповідні програми магістратури в ННІ БТ «УАБС»

Формування контингенту
студентів ННІ БТ «УАБС»
за формами навчання

Динаміка прийому на 1 курс рівня освіти «бакалавр» денної форми в розрізі
освітніх програм

Динаміка прийому на 1 курс рівня освіти «магістр» денної форми
в розрізі освітніх програм

Кадровий склад ННІ БТ УАБС у 2017 році
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МЕ

Науково-педагогічні
працівники – 101 особа

30%

1

Екіб

УФЕБ

20%

4

ФБСС
БОО

10%

1
[ЗНАЧЕННЯ] (25%)

ІМ
ТПЕ

2

96% мають науковий ступінь

Кадровий склад ННІ БТ УАБС у 2016 році
Науково-педагогічні
працівники – 109 осіб
92% мають науковий
ступінь

2

ТПЕ

6 (47 %)

ІМ
1

УФЕБ

5

МЕ
2

ЕКІБ
БОО
ФБСС

1
5

5

Кількість навчальних дисциплін кафедр ННІ БТ «УАБС»

42

44

68

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

2

2016 рік

0

1

ФБСС

3

6

8

12

19

34

МЕТОДИЧНА РОБОТА

БОО

2017 рік

ЕКІБ

МЕ

УФЕБ

ІМ ННІ БТ

ТПЕ

в т.ч дисцмплін, що викладаються іноземною мовою у 2017 р.

Контингент студентів, які вивчали дисципліни англійською
мовою у 2017 році

Кафедра

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Викладання дисциплін
англійською мовою

бакалаври
кафедра фінансів
банківської справи та
страхування
кафедра міжнародної
економіки

Кількість
дисциплін
іноземною
мовою

Дисципліна

Курс, група

Кількіс
ть
студенті
в

2016

2017

0

1

фінанси

1 курс, АБ-71а

4 особи

2

1

країнознавство

1 курс, МЕ-71а

30 осіб

2

економіко-математичні методи та моделі:
економетрика

2 курс, МЕ-51а

15 осіб

економіко-математичні методи

1 курс, АБ-71а

4 особи

бухгалтерська справа: професійна
термінологія англійською

2 курс, ОП-61

19 осіб

кафедра економічної
кібернетики

1

кафедра бухгалтерського
обліку та оподаткування

0

1

3

5

всього по бакалаврам

Викладання дисциплін англійською мовою у 2017 році

68 осіб

магістри

кафедра міжнародної
економіки

1

5

кафедра економічної
кібернетики

0

кафедра бухгалтерського
обліку та оподаткування

0

1

1

8

всього по магістрам

менеджмент персоналу у міжнародному
бізнесі

5 курс, МЕ.м-71а

14 осіб

управління міжнародною торгівлею

5 курс, МЕ.м-71а

14 осіб

міжнародний менеджмент

5 курс, МЕ.м-71а

14 осіб

аналіз міжнародних фінансових ринків

5 курс, МЕ.м-71а

14 осіб

маркетинг у міжнародному бізнесі

5 курс, МЕ.м-71а

14 осіб

економіко-математичні методи

5 курс, МЕ.м-71а

14 осіб

дилiнговi iнформацiйнi системи

6 курс, ЕК.м-61а

25 осіб

податковий менеджмент

5 курс, ОП.м-71а

27 осіб

2

66 осіб

Забезпечення якості
освіти та освітньої
діяльності

58,5 %

60

47,8 %

40

37,4 %
32,4 %

Контроль успішності
здобувачів вищої
освіти

20

14,8 %
9%

0

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

Аномально низька успішність як частка студентів групи, які мають оцінки
"добре" та "відмінно", менше 40 %,
Нормальна успішність як частка студентів групи, які мають оцінки
"добре" та "відмінно", в межах 40-60%
Аномально висока успішність як частка студентів групи, які мають
оцінки "добре" та "відмінно", що перевищує 60 %

Кількість виданих в 2017 році методичних
вказівок/рекомендацій з дисциплін ННІ БТ «УАБС»
– 12 (у 2016 році – 0)

Обсяги видань навчально-методичної літератури кафедрами
ННІБТ «УАБС» для студентів денної та заочної форм навчання

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Кафедри

Рік

Відхилення

2016

2017

Кафедра фінансів, банківської справи та
страхування
Кафедра
бухгалтерського
обліку
та
оподаткування
Кафедра
управління
та
фінансовоекономічної безпеки
Кафедра іноземних мов

-

6

+6

-

2

+2

-

2

+2

-

1

+1

Кафедра теоретичної і прикладної економіки

-

1

+1

Кафедра міжнародної економіки

-

-

-

Кафедра економічної кібернетики

-

-

-

Всього

-

12

+12

ЗАОЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА
ФОРМИ НАВЧАННЯ
2017 рік:
У 2017 році кафедра БОО –
впровадження
дистанційної
навчання за спеціальністю

«Облік і оподаткування».

форми

розроблено навчальний план підготовки бакалавра за дистанційною
формою навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
- викладачі Інституту, які планують брати участь у розробці дистанційних
курсів пройшли підвищення кваліфікації за програмою «Електронні засоби
та дистанційні технології навчання».
Завдання:
1.

завершення розробки дистанційних курсів «Історія бухгалтерського обліку»
(кафедра БОО), «Вступ у спеціальність» (кафедра БОО), «Економікоматематичні методи» (кафедра Екіб), «Моделювання емерджентної
економіки» (кафедра Екіб) та їх подальша атестація в установленому
порядку;

2.

активізація профорієнтаційної роботи, з метою забезпечення процесу
формування контингенту студентів за дистанційною формою навчання.

Результати впровадження
та використання
інформаційних технологій

Розробка масових відкритих онлайн-курсів
викладачами ННІ БТ «УАБС»

Кафедра

ПОШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
E-LEARNING

Кафедра фінансів, банківської справи та
страхування

Кафедра бухгалтерського обліку та
оподаткування
Кафедра управління та фінансовоекономічної безпеки

Кафедра економічної кібернетики

Кафедра іноземних мов
Кафедра теоретичної і прикладної
економіки
Кафедра міжнародної економіки

Назва масового онлайн-курсу

Стан
завершеності

«Фінансова грамотність для школярів» атестований
(к.е.н. Пахненко О.М., к.е.н. Семеног А.Ю.,
к.е.н. Бричко М.М.)
«Бухгалтерський облік у підприємництві» атестований
(к.е.н. Гриценко О.І., к.е.н. Мірошниченко
А.С., к.е.н. Небаба Н.О.)
атестований
«Основи децентралізації влади в
Україні: практичні підходи» (к.е.н.
Гордієнко В.П., к.е.н. Дутченко О.О.,
Мірошниченко Г.О.)
«Основи
бізнес-аналітики»
(д.е.н., відтерміновано
Кузьменко О.В., к.е.н. Яременко Н.С)
«Введення в Науку про дані (Data Science)» відтерміновано
(д.е.н. Кузьменко О.В., к.е.н. Яременко Н.С.)

-

-

-

-

Вперше в своїй історії отримано держбюджетне
фінансування, 2017 р. – 0,639 млн. грн. (2016 р. – 0)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансування науководослідних робіт за рахунок
держбюджету
(загальний фонд)

Підрозділ

Кількість
НДР

Обсяг
профінансованих
робіт, тис.грн.

МЕ

2

249,6

ЕКіб

1

240,8

ФБСС

1

94,8

БОО

1

54,0

УФЕБ

0

0,0

Іноземної мови

0

0,0

ТПЕ

0

0,0

Всього

5

639,2

*За результатами експертизи у фахових секціях наукової ради МОН України
3 проекти ННІ БТ “УАБС” отримали оцінки вище 66 балів зі 100 можливих,
і мають суттєві шанси на фінансування у 2018 році.

Прийом до аспірантури

Всього

бюджет

контракт

Всього

ННІ БТ
УАБС

контракт

Структурни
й підрозділ

2017

бюджет

2016

4

3

7

8

2

10

Контингент аспірантів та здобувачів
Структурний підрозділ

підготовка науковопедагогічних кадрів

ННІ БТ УАБС

2016

2017

32

35

Показники діяльності спецради
2016

Шифр спецради
(П.І.Б. голови)

Д 55.051.06
(Лєонов С.В.)

Термін
дії

10.07.
2019

2017

Захистів
д+к=,
всього

у т.ч.
представ.
СумДУ
д+к=

Захистів
д+к=,
всього

у т.ч.
представ.
СумДУ
д+к=

7+10=17

6+9=15

0+3=3

0+3=3

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Публікаційна
активність

Видання, які індексуються БД Scopus

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

публікаційна активність у
виданнях, які індексуються
БД Scopus та WoSCC

Кафедра

2016

МЕ
ФБСС
БОО
ЕКіб
УФЕБ
ІМ
ТПЕ
Всього

5
4
4
1
0
0
0
12

Кількість публікацій
2017
(на 31.12.17)
6
3
2
0
0
0
0
10

2017
(прогноз)
12
4
2
1
0
0
0
17

Видання, які одночасно індексуються БД Scopus та WoSCC

Підрозділ

Кількість публікацій
у виданнях, які одночасно індексуються БД Scopus та Web of Science
Core Collection (відсоток від загальної кількості публікацій інститутів
і факультетів у виданнях, які індексуються БД Scopus від імені
СумДУ)
2016

2017
(на 31.12 2017 р.)

ННІ БТ УАБС

1 (8,3%)

2 (20%)

СумДУ

177 (64,6%)

90 (44,6%)

Протягом 2017 року журнали отримали афіляцію в наступних базах даних:

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ









Google Scholar,
Directory of open access scholarly resources,
Elektronische Zeitschriftenbibliothek,
Scilit,
OCLC WorldCat,
Researchbib,
Econbiz.

Наукові видання:
•
Journal of SocioEconomic
Challenges;
•
Financial
Markets,
Institutions and Risks.
Стан виконання вимог наказа ректора «Про підвищення рівня наукових журналів»
(№0385-І від 28.08.17 р.).
Вимоги згідно п. 4 наказу №0385-І

Назва журналу

Категорія

Рік створення

1

2

3

4

5

6

7

8

SocioEconomic Challenges

нв

нв

нв

нв

нв

нв

A

2017 р.

Financial Markets,
Institutions and Risks

нв

нв

нв

нв

нв

нв

A

2017 р.

Ефективність участі в олімпіадах склала 41% (з 17 можливих
олімпіад було взято участь в 15, отримано перемог в 7-и)
Студентські олімпіади

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь у всеукраїнських
конкурсах студентських
наукових робіт та
олімпіадах

Кафедра
МЕ
ФБСС
БОО
ЕКіб
УФЕБ
ІМ
ТПЕ
Всього

2016
0
2
1
0
0
0
0
3

2017
0
4
1
2
0
0
0
7

Студентські наукові роботи
Кафедра
МЕ
ФБСС
БОО
ЕКіб
УФЕБ
ІМ
ТПЕ
Всього

2016
2
2
1
1
0
0
0
6

2017
2
2
2
1
0
0
0
7

Активні партнерства у 2017 році:

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра
МЕ

Кількість
4

ЕК

2

БОО

2

ФБСС

3

Підписано у 2017 р.:





Інститут міжнародного співробітництва
Німецької асоціації народних університетів
DVV International, Німеччина
Університет економіки в Бидгощі, Польща

Всього формалізованих партнерств – 25
Всього неформалізованих партнерств - 21

Кількість активних партнерів
Університет WSB, DVV Inernational, Czech University of
Life Sciences, Університет прикладних наук Дойче
Бундесбанку
Університет WSB, Університет прикладних наук Дойче
Бундесбанку
Університет WSB, Університет прикладних наук Дойче
Бундесбанку
Банківський інститут «Висока школа», Університет
Перуджі (Еразмус+), Університет прикладних наук Дойче
Бундесбанку

Активність співробітництва за формалізованими партнерствами

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА
МОБІЛЬНІСТЬ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Навчання, стажування та
практика студентів за кордоном

Кількість загальноуніверситетських міжнародних освітніх грантів,
що виконувались ННІ БТ «УАБС» у 2017 р.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Ефективність реалізації основних
напрямів міжнародної діяльності ННІ БТ
«УАБС» у 2017 році

Напрям співпраці
Програма імені Жана Моне (2)

Організація грантодавець
Європейський Союз

Програма Еразмус +
Реалізація спільних проектів
Реалізація спільних проектів
Паралельне навчання

Європейський Союз
DVV Inernational, Німеччина
Czech University of Life Sciences
Європейська комісія та Вища
школа банкова, м. Хожув,
Польща

Виконавці та співвиконавці
Сисоєва Л. Ю. (кафедра ФБСС)
Люта О.В. (кафедра ФБСС)
Кафедра ФБСС
Петрушенко Ю. М. (кафедра МЕ)
Замора О.М. (кафедра МЕ)
Колдовський А.В. (кафедра БОО)

Забезпечення прозорості
діяльності ННІ БТ
«УАБС» в медійному
просторі

Медійна активність
кафедр інституту в
соціальній мережі
Facebook

Профорієнтаційна
робота
Кафедра ФБСС
• щорічний VII Сумський обласний
турнір юних економістів
• розробка курсу «Фінансова
грамотність» для школярів, на
основі якого проведено методичний
семінар для вчителів
загальноосвітніх шкіл Сумської обл.
та уроки для школярів ССШ №7 м.
Суми.
Кафедра БОО
• організовано семінар на тему
«Сучасні технології в навчанні» для
викладачів загальноосвітніх
навчальних закладів м. Суми та
Сумської області

Профорієнтаційна
робота
Кафедра ЕК
• щорічний захід «Тиждень
кібернетики» з низкою конкурсів для
школярів м. Суми та Сумської області
• проведення протягом року ряду
інтерактивних квестів для учнів 1011 класів шкіл м. Суми
Кафедра МЕ
• спільно з кафедрою ІМ та ФБСС турнір з інтелектуальної англомовної
гри «Що? Де? Коли?»
• інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»
з нагоди Міжнародного Дня
Організація Об`єднаних Націй та 25річчя Представництва ООН в Україні

Профорієнтаційна
робота
Кафедра ІМ
•дводенний німецькомовний навально-виховний
захід для школярів «Кулінарні традиції
Німеччини» - «Deutsche Spezialitäten»
•літній англомовний табір «Світ на долоні» для
учнів 9-10 класів
•німецькомовний культурно-просвітницький захід
для учнів 6-8 класів «Різдвяний настрій»
Кафедра ТПЕ
•спільно з кафедрою БОО та ФБСС – заняття в
рамках Школи юного економіста для учнів м.
Суми
•заняття для учнів шкіл м. Суми в рамках Тижня
економіки та географії
Викладачі Інституту
•участь у загальноуніверситетських заходах:
«СумДУ – сумчанам», День відкритих дверей
•виїзди викладачів до шкіл Сумської, Полтавської
та Чернігівської областей
•проведення екскурсій по Інституту, Конгресцентру, музеям та ін.

Сфери зайнятості випускників

Асоціація випускників
УАБС
містить дані про 824 випускника

станом на 31.12.2017 р. накопичувальним підсумком
Маркетинг
Оптово- та реклама
3%
роздрібна
торгівля
3% Освіта,
наука
4%

Інформацій
ні технології
та
програмува
ння
21%

Бухгалтерсь
кий облік та
аудит
18%

Міжнародна
діяльність
9%
Банківська
сфера
29%

Фінанси та
фінансовий
менеджмент
13%

Статистика
працевлаштування
випускників ННІ БТ «УАБС»

Інформація щодо працевлаштування випускників
2017 року освітнього рівня магістр денної форми навчання
60
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66.7%

30
94.7%

85%
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57.1%
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0

БОО

ЕК

Всього випускників

МЕ

ФБСС

Наявна інформація щодо працевлаштування

Інформація щодо працевлаштування випускників 2016
року освітнього рівня магістр денної форми навчання
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Наявна інформація щодо працевлаштування

Організація
працевлаштування
В ННІ БТ «УАБС» проводяться
заходи, що сприяють
працевлаштуванню випускників.

Виставка в "Твоя кар'єра»

Ворк-шопи зі складання резюме
Майстер класи з приводу
розвитку актуальних для ринку
праці компетентностей
Зустрічі з роботодавцями
студентів різних спеціальностей

Організація
працевлаштування
Експертні Ради роботодавців долучені
до процесу розробки та коригування
освітніх програм.

Кафедра фінансів, банківської справи
та страхування:
Панельна дискусія за участі
роботодавців, викладачів, випускників
та студентів на тему: «Навички
майбутнього фахівця: сучасні виклики
для освіти».

Організація
спортивної
діяльності

Кращі
спортсмени в
ННІ БТ «УАБС»
Легка атлетика
Міжнародні
змагання
в
Ерзурумі
(Туреччина) – Гуцол– І місце (4 х 400 м), ІІІ
місце (400 м);
Міжнародні змагання Кубок Риги (Латвія)
– Гуцол Євген) – ІІ місце (400 м).

Греко-римська боротьба
Чемпіонат
Європи,
м.
Будапешт
(Угорщина) – Борисов Дмитро – І місце
(вагова категорія 70 кг).

Євген Гуцол, МСУМК з легкої атлетики

Стрільба з лука.
Всеукраїнський турнір - Родіонова Поліна –
1 місце.
Чемпіонат України - Родіонова Поліна
– 2 місце (особисті змагання).

Дмитро Борисов, МСУ з греко-римської
боротьби, боротьби сумо

Виховна робота

Особистості і події
року
Студентська Гордість
«УАБС»

Виховна та
позанавчальна робота
•

хореографічна та вокальна студії,

•

театральній студії «Кураж»,

•

журналістський гурток «Академікс»,

•

арт-студія

(на

базі

галереї

мистецтв

«Академічна») ,
•

літературно-краєзнавчий гурток «УАБС»,

•

клуб класичної музики «Соната»,

•

дискусійний клуб «Думка» та поетичний клуб
«Хвилями слова» (на базі гуртожитку 1А та
2А) - 21,

•

клуб «Квартирник», «Бункер»,

•

медіаклуб «ZTV»,

•

студентському об’єднанні «Платформа 820».
Культурно-мистецька діяльність.
Заходи, спрямовані на розвиток патріотизму,
гуманізму, моральності.
Волонтерська і трудова діяльність.
Участь у конкурсах, фестивалях.

Позанавчальна
активність студентів
інституту

Порівняльна таблиця рівня залучення студентів
до гурткової роботи
Рівень позанавчальної
активності студентів
У 2016 році
У 2017 році

Показник у %
65%
80%

Участь студентів у конкурсах та фестивалях у 2017 році
Тип конкурсу
Інститутський
Університетський
Обласний
Всеукраїнський
Міжнародний

Взяли участь
85
54
13
24
20

Переможці
31
14
12
24
20

Завдання на 2018 рік

1. Провести набір на нову освітню програму підготовки магістрів
«Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі» (англійською
мовою);
2. Провести набір на нові освітні програми на третьому рівні освіти за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та 051 «Економіка»
програма «Міжнародне бізнес-адміністрування та бізнес-аналітика»;
3. Підготовка справи та ліцензування PhD-програми з «Міжнародних
економічних відносин»;
4. Завершити розробку дистанційних курсів: «Вступ у спеціальність»,
«Історія бухгалтерського обліку» «Економіко-математичні методи»,
«Моделювання емерджентної економіки»;
5. Взяти участь в експерименті з апробації змішаного навчання в
СумДУ (дисципліни - Фінансовий аналіз; Економіко-математичні
методи; Фінансові системи зарубіжних країн);
6. Приєднатись до проекту «Мережева освіта» Академії фінансового
моніторингу Держфінмоніторингу України. Зокрема, укласти
Меморандум про співпрацю.
7. Взяти участь в загальноуніверситетському конкурсі «Педагогічні
інновації»;

Завдання на 2018 рік

8. Взяти участь у конкурсі навчально-методичних розробок з
використання власних мобільних пристроїв у навчальному процесі;
9.Збільшити підготовку докторів філософії (кандидатів наук) на базі
інституту. Здійснити прийом на наукові програми підготовки докторів
філософії закордонних здобувачів;

10. Підвищення рівня наукових журналів Socio-Economic Challenges;
Financial Markets, Institutions and Risks. Продовження реалізації
стратегії входження журналів до бази даних Scopus. Зокрема, в 2018 р.
отримання афіляції в наступних базах даних: Index Copernicus, DOAJ,
Econlit, Cabell's, плануємо Repec, Ideas, РИНЦ, ім. Вернадського;
11. Активізація роботи спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06;
12. Підвищення активності подачі заявок на участь в міжнародних
наукових грантах за рахунок створення робочої групи в складі
науковців ННІ БТ, які активно здійснюють міжнародну діяльність

13. Активізувати роботу щодо участі студентів у Всеукраїнских
олімпіадах та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
14. Забезпечити активізацію роботи з підготовки та подання заявок на
участь у програмах академічної мобільності аспірантів та студентів.
Зокрема, у програмах обміну Erasmus +, UGRAD та конкурсах на
отримання стипендій від фонду Фулбрайта і Вишеградського фонду.

Завдання на 2018 рік

15. Приєднатись до проекту Британської ради в Україні «Англійська
для університетів». В рамках участі в проекті розробити та впровадити
План дій щодо імплементації концепції інтернаціоналізації українських
університетів у розрізі англійської мови.
16. Спільно з Сумським обласним інститутом післядипломної
педагогічної освіти та Навчально-методичним центром управління
освіти і науки Сумської міської ради організувати роботу Школи
професійного розвитку «Insights into Foreign Language Learning,
Teaching & Assessment: Streamlining Practices» для вчителів англійської
мови ЗОШ м. Суми та Сумської обл.
17. Cпільно з Навчально-методичним центром управління освіти і
науки Сумської міської ради організувати роботу англомовного
літнього табору «Світ на долоні» для учнів 8-х – 10-х класів ЗОШ м.
Суми.
18. В рамках діяльності Навчально-методичного Центру німецької
мови СумДУ у співпраці з Сумським осередком Асоціації українських
германістів організувати та провести серію навчально-виховних заходів
для учнів ЗОШ м Суми та заходів методичного спрямування для
вчителів і викладачів німецької мови, спрямованих на популярізацію
німецької мови та культури німецькомовних країн, а також підвищення
рівня професійної майстерності вчителів і викладачів німецької мови.

Завдання на 2018 рік

19. В рамках проекту «Відкрита кафедра» Центру професійного розвитку
та мовної освіти «Academia» кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС»
започаткувати впровадження системи безперервного професійного
розвитку викладачів іноземних мов спеціального вжитку та викладачів
англомовних фахових дисциплін,
20. У межах діяльності ЦССІБ запровадити постійно діючий платний
навчальний курс «Основи бухгалтерського обліку та підприємництва»
21. Організувати та провести заходи в рамках Всесвітнього тижня грошей
12-18 березня 2018 року .
22. Проведення інтелектуальних ігор (Що? Де? Коли?, Брейн-ринг та інші)
англійською мовою для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої
освіти м. Суми та області.
23. Організація серії виїзних семінарів на підприємства м. Суми та
Сумської області що займаються зовнішньоекономічною діяльністю для
студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

24. Удосконалення форм і методів виховної роботи, особливо на старших
курсах. Впровадження форм роботи зі студентами спрямованих на
урізноманітнення позанавчальних заходів;
25.Продовжити роботу щодо інтегрування інформаційних технологій в
процеси документообігу, виконання функцій поточного та підсумкового
контролю.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

МИ ЗМІНИЛИСЬ, ЩОБ ВИ ЗМІНИЛИ СВІТ!

