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ЗВІТ ДЕКАНА ПРО РОБОТУ ФАКУЛЬТЕТУ
ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
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У 2018 році робота факультету спрямовувалася на виконання завдань
оптимізації

кадрової

політики,

міжнародної

діяльності,

забезпечення

конкурентоспроможності на ринку освітніх і додаткових послуг кафедр і
центрів, що функціонують при них. Значна увага приділялася іміджевим
завданням формування образу СумДУ як соціально спрямованого вишу,
орієнтованого на підтримку фізичної культури та спорту, виховної діяльності,
розвитку талановитої, творчо обдарованої молоді.
І. Науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів
На факультеті випускові кафедри очолюють: кафедру журналістики та
філології – доктор наук, професор О. Г. Ткаченко, кафедру германської
філології – кандидат наук, професор І .К. Кобякова, кафедру психології,
політології

та

соціокультурних

технологій

–

кандидат

наук,

доцент

Н. Д. Світайло.
Професор

О.Г.

Ткаченко

–

експерт

наукової

ради

МОН,

член

спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Дніпровського національного
університету ім. О. Гончара. Професор С. О. Швачко – член постійно діючої
спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Херсонського державного
університету. Членами науково-методичних комісій із різних напрямів
гуманітарної діяльності при МОН України є О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова і
Н. Д. Світайло. Члени наукових експертних комісій МОН України: кафедра
ЖіФ – О. Г. Ткаченко, В. О. Садівничий, кафедра ГФ – С. О. Швачко,
І. К. Кобякова, кафедра ППСТ – Н. Д. Світайло.
У структурі кафедри журналістики та філології функціонує секція
«Реклама і зв’язки з громадськістю», яку очолює Я. В. Яненко, к. соціол. н.,
доц., у структурі кафедри германської філології – секція теорії та практики
перекладу, яку очолює С. В. Баранова, к. філол. н., доц.
У звітному році на факультеті працювало 120 штатних науковопедагогічних працівників (НПП), 70% із яких мають наукові ступені та вчені
звання. На окремих кафедрах цей показник залишається нижчим за встановлені
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ДАК для акредитації ВНЗ за IV рівнем (60 % для загальноосвітніх кафедр). Це
кафедри іноземних мов, МПІГ.
Таблиця 1.1
Забезпечення навчального процесу науково-педагогічними працівниками з
науковими ступенями та вченими званнями
Назва показника

Всього по
факультету
2017/2018

Загальна к-сть штатних
НПП, 2017/2018 рр. чол.
К-сть штатних НПП із
наук. ст. та вч. званнями,
2017/2018 рр. чол.
К-сть НПП, які захистили
дисертації в 2017/2018 рр.,
чол.
із них докторських дис.,
чол.
Частка штатних НПП із
наук. ст. та вч. званнями в
2018 р., %
Частка штатних НПП із
наук. ст. та вч. званнями в
2017 р., %
Частка зростання рівня
забезпеченості НПП з
наук. ступенями та вч.
званнями, 2018 рр.%

Загальноосвітні
кафедри

Випускові кафедри
ГФ

Журн. та
філол.

ППСТ

МПІГ

Іноз. мов

Філос.

112/120/

27/31

18/20

14/17

23/23

22/21

8/7

72/84

18/21

17/20

12/16

8/10

9/10

8/7

7/6

1/2

3/1

1/1

1/-

1/2

-/-

-/2

-/1

-/-

-/1

-/-

-/-

-/-

70

68

100

94

43

48

100

64

66

94

86

35

41

100

+6

+2

+6

+8

+8

+7

0

На факультеті помічаємо збільшення кількості науково-педагогічних
працівників із науковими ступенями та вченими званнями.
У 2018 р. на кафедрах факультету захищено 2 докторські дисертації:
кафедра германської філології – Н. В. Таценко, кафедра ППСТ – А. Є. Лебідь;
4 кандидатські

дисертації:

кафедра

іноземних

мов

–

С. В. Міхно,

Н. О. Симоненко, кафедра германської філології – М. В. Черник, кафедра
журналістики та філології – О. І. Маркова
Протягом року не відбулося жодного захисту на кафедрі флософії, де
частка НПП з науковими ступенями вже складає 100%, а також на кафедрі
мовної підготовки іноземнихх громадян, де частка НПП з науковими
ступенями складає 10 осіб (43%).
Робота над дисертаційними дослідженнями на факультеті активно
продовжується. Зокрема, на 2019 р. заплановано захисти 5 докторських та
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2 кандидатських дисертацій.
Таблиця 1.2
Планування захистів дисертацій на 2019 р.
Кафедра
ЖіФ
ППСТ
ГФ
МПІГ
Ін. мов
Філософії
Разом

Докторські
Жиленко Ірина Рудольфівна
Серебрянська Ірина Миколаївна
Яненко Ярослав Васильович
Костенко Андріана Миколаївна
Улунова Ганна Євгенівна
5

Кандидатські
Бондаренко Олена Євгенівна

Всього
4

-

2

Ущаповська Ірина Василівна
2

1
7

Такий вигляд має план захистів дисертацій на 2019 р. Звертає на себе
увагу той факт, що на рік заплановано рекордну для факультету кількість
захистів докторських дисертаційних робіт. Однак привертає увагу й те, що у
2017 р. захисти відбулися на п’яти із шести кафедр факультету, у 2018 р. – на
чотирьох, а на 2019 р. заплановано захисти лише на трьох кафедрах.
У зв’язку зі зволіканням окремих викладачів із захистами дисертацій,
вимогами МОН України щодо публікацій за кордоном і у високорейтингових
журналах, що обліковуються вебометричними базами даних, завідувачам
кафедр необхідно вжити заходів щодо стимулювання захистів дисертацій:
допомогти викладачам, які виходять на захист спланувати час, порадити в
пріоритетах, скласти графіки виконання необхідних завдань (наприклад,
написання статей, їх опублікування в зарубіжних виданнях тощо), встановити
терміни виконання.
На

факультеті

постійно

діють

аспірантури

за

спеціальностями

033 Філософія (кафедра філософії) та 061 Журналістика (кафедра журналістики
та філології). Цього року до аспірантури вступили 5 осіб (2 – на спеціальність
033 Філософія та 3 – на спеціальність 061 Журналістика). Дві особи вступили за
кошти фізичних осіб (по одному на кожну зі спеціальностей). Керівники
аспірантур спрямовують свої зусилля на забезпечення набору, якісну
підготовку та виконання плану захистів дисертацій.
Уже на 2019 р. замовлено 11 місць в діючі на факультеті аспірантури (на
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відміну від попередніх років, заявок в аспірантури й докторантури інших ЗВО
не подано) – 8 місць на спеціальність 061 Журналістика та 3 місця на
спеціальність 033 Філософія.
Крім того, наприкінці 2018 р. кафедрою германської філології розпочато
роботу з відкриття аспірантури для підготовки докторів філософії зі
спеціальності

035

«Філологія»

(спеціалізація

германські

мови),

уже

затверджена освітньо-наукова програма та замовлено 2 місця на 2019 р.
Різними формами підготовки дисертаційних досліджень на факультеті
охоплено 32 особи: із них – 7 докторантів (2017 р. – 6), 26 аспірантів (2017 р. –
23). Кількість докторантів збільшилася за рахунок вступу до докторантури
доцента кафедри ППСТ В. В. Опанасюк. Із 26 аспірантів шість (ІМ – 2, ППС –
2, МПІГ – 1, ГФ – 1) проходять підготовку в аспірантурах інших ЗВО. Це
дозволяє кафедрам готувати кваліфіковані кадри за спеціальностями, за якими
не відкрита аспірантура в СумДУ. Кількість аспірантів, які навчаються в
аспірантурах на факультеті, розподіляється між кафедрами таким чином: ЖіФ –
10 осіб, філософії – 5 осіб, ГФ – 4 особи, ППСТ – 1 особа.
Окрім вже згаданого підвищення рівня НПП із науковими ступенями та
вченими званнями, роботу факультету та кафедр із кадрового забезпечення у
2019 р. необхідно спрямовувати в таких напрямках:
- проведення рекламної кампанії зі вступу до постійно діючих аспірантур
кафедр факультету за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб,
оскільки жителі міста та керівники структурних підрозділів інших ВНЗ
часто не володіють інформацією про можливості підготовки кадрів;
- зростання кількості докторантів, аспірантів, направлених на навчання
кафедрами факультету, де показник залишається нижчим за встановлені
ДАК для акредитації ВНЗ за IV рівнем (60% для загальноосвітніх
кафедр);
- організація навчання та стажування аспірантів і докторантів у провідних
ВНЗ світу.
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У цілому науковий потенціал кафедр дозволяє активно проводити
науково-дослідну роботу. Кількість і відсоток осіб, які працюють за
держбюджетною темою без виділеного фінансування (так звана тема другої
половини дня), у 2018 р. становить 100%. На факультеті виконувалося 9 таких
тем, три із них – на кафедрі германської філології та дві – на кафедрі ППСТ.
Однак іншими формами науково-дослідної роботи (НДР) кафедри охоплені
нерівномірно:
У 2018 р. завершилося виконання міжфакультетської держбюджетної
науково-дослідної теми для молодих учених «Механізми впливу інститутів
громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні» (керівник –
проф. С. І. Дегтярьов). Від факультету ІФСК до виконання теми залучені
представники кафедр ППСТ, ГФ, ЖіФ. Протягом терміну виконання проекту
авторами

опубліковано
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статей

у

виданнях,

що

обліковуються

наукометричними базами даних, 29 статей у фахових виданнях України,
3 монографії українською мовою загальним обсягом 31,7 друк. арк.,
1 монографія англійською мовою обсягом 8 друк. арк. у закордонному
видавництві. Під керівництвом А. М. Костенко проведено 6 соціологічних
досліджень за зовнішніми замовленнями, налагоджено співпрацю з органами
влади регіону, міжнародними та всеукраїнськими неурядовими організаціями
(Центр інформації та документації НАТО в Україні, Громадська організація
«Жіночий консорціум України», Фонд імені Фрідріха Еберта, Громадська
організація «Український жіночий фонд» та інші). До роботи над темою були
залучені 4 студенти, 1 аспірант та 1 докторант з оплатою праці.
У 2018 р. за результатами співпраці кафедр ППСТ, ЖіФ, ГФ, а також ННІ
права М. С. Назаровим та О. М. Євтушенко підготовано для участі в конкурсі
проектів

молодих

учених

тему

«Розробка

концепції

інформаційно-

комунікативної стійкості населення Сумської області як складової національної
безпеки України» (керівник М. С. Назаров). За результатами експертного
оцінювання заявка отримала бали, що дозволяють розраховувати у 2019 р. на
фінансування від Фонду Президента України із підтримки освітніх та наукових
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програм для молоді.
Продовжують погіршуватися показники роботи над госпдоговірною та
науковою грантовою тематикою на факультеті (457, тис. грн – 2016 р.,
311,1 тис. грн – 2017 р., 257,9 тис. грн – 2018 р.). Позитивним однак є те, що
цього року п’ять із шести кафедр факультету мали такі договори (у 2017 р. –
лише кафедри ППСТ, ГФ та МПІГ). Жодного господарчого договору не уклала
кафедра філософії.
Кафедра ППСТ показала погіршення результатів (276,6 тис. грн у 2017 р.,
226,5 тис. грн у 2018 р.), але її внесок у загальний факультетський результат
складає 88%. Із загального обсягу по кафедрі 188,0 тис. грн принесли два
наукові гранти (із шести, які загалом реалізуються по університету) під
керівництвом М. С. Назарова від Центру інформації та документації НАТО в
Україні.
Зменшення обсягів тематики відбулося й на кафедрі германської
філології – із 29,0 тис. грн у 2017 р. до 18,5 тис. грн. у 2018 р. Натомість
зростання обсягів продемострували кафедри журналістики та філології,
іноземних мов і МПІГ. Однак обсяг госпдоговорів трьох останніх кафедр по
факультету сумарно складає лише 5%.
Перспектива у 2019 р. залишається за госпрозрахунковою, науковою
грантовою та держбюджетною тематикою. Однак для цього необхідно докласти
зусиль у пошуку міждисциплінарних тем (позитивний досвід факультет має в
підготовці заявки на отримання фінансування проектів молодих учених),
обґрунтуванні необхідності їх розробки та впровадженні результатів, складанні
заявок тощо.
Перейдемо до підвищення кваліфікації НПП кафедр факультету.
Викладачі факультету пройшли підвищення кваліфікації за програмами з
інноваційної педагогічної діяльності й електронних засобів та дистанційних
технологій навчання у СумДУ. Всього 14 осіб: 5 – у СумДУ, 5 – в інших
навчальних закладах, 4 – за накопичувальною системою.
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Старший викладач кафедри германської філології А. В. Красуля отримала
ступінь Магістра освітніх технологій Університету Тарту, Естонія (Faculty of
Social Sciences, Institute of Education, Center for Educational Technology).
Викладачі

кафедри

ЖіФ пройшли масові

відкриті онлайн-курси

«Prometheus»: Н. С. Подоляка – «Інтернет-медіа», «Експрес-курс підготовки
менеджера з продажу реклами в локальному медіа «з нуля», «Нативна
реклама»; Я. В. Яненко – «Експрес-курс підготовки менеджера з продажу
реклами в локальному медіа «з нуля»; «Нативна реклама»; О. П. Сидоренко –
«Освітні інструменти критичного мислення».
У рамках Осінньої школи Train the Trainer підвищили кваліфікацію
В. О. Садівничий, Т. В. Ковальова, Р. С. Стоян, отримавши сертифікати тренера
від Interlink Academy International Dialog and Journalism.
Викладачі Ю. С. Бондаренко, Ю. С. Козир, Н. С. Подоляка відвідали
семінар «Європейські стандарти друкованої преси. Менеджмент та маркетинг
газет» (Фонд Конрада Аденауера, Німеччина, Академія української преси, 4-5
грудня 2018, м. Суми).
Яненко Я. В. підвищив

кваліфікацію

за

Програмою

професійного

розвитку викладачів «Вище», отримав сертифікат із онлайн-курсу «Ефективні
презентації».
Доцент кафедри германської філології Ємельянова О. В. – активний
слухач он-лайн курсів, пропонованих освітнім порталом COURSERA.
Усі викладачі кафедри іноземних мов пройшли курс тренінгів Teachers
Camp Excite на базі СумДУ у рамках проекту Корпусу Миру Camp Excite за
участю носіїв мови. Викладачі О. Р. Гладченко, В. С. Курочкіна, С. В. Міхно,
С. В. Подолкова брали участь у таборі English Summer Camp для викладачів з
метою

підвищення

кваліфікації.

Викладачі

І. О. Зайцева,

С. В. Міхно,

Н. В. Мальована брали участь у підвищенні кваліфікації від British Council
«ESP» за участю міжнародних та українських тренерів. асоціації з мовного
тестування та оцінювання (UALTA).
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Проводиться активна робота кафедр факультету із впровадження
змішаного навчання в навчальний процес, розміщенням у відкритому
електронному ресурсі навчально-методичних матеріалів. Викладачі кафедр
мають сторінки на платформі Lectur.EDBETA та OCW-СумДУ (beta). Також
почали використовувати платформу МІХ, впроваджуючи змішане навчання з
авторизованим доступом студентів. Під керівництвом доц. Н. І. Муліної
(кафедра іноземних мов) беруть участь в університетському експерименті з
апробації змішаного навчання в СумДУ 40 студентів.
Старший викладач А. В. Красуля з проектом «Освітня цінність та
ефективність інтеграції електронних гаджетів (мобільних телефонів) у процес
навчання/вивчення

англійської

мови»

стала

Переможцем

загальноуніверситетського конкурсу із використання власних мобільних
пристроїв у навчальному процесі.
Позитивною тенденцією на факультеті є збільшення зацікавленості
викладачів у міжнародних програмах підвищення кваліфікації за різними
формами. Так, у рамках програм та проектів, пропонованих ОБСЄ, Erasmus+,
Goethe-Institut, COURSERA, TEMPUS, GISAP, у 2018 р. 24 представники з усіх
кафедр факультету отримали 37 сертифікатів міжнародного зразка (ГФ – 5 ос. –
7 с., ЖіФ – 6 ос. – 13 с., ППСТ – 3 ос. – 7 с., МПІГ – 3 ос. – 3 с., ІМ – 6 ос. – 6 с.,
кафедра філософії – 1ос. – 1 с.).
ІІ. Освітні послуги (диверсифікація, обсяги, результативність)
У

структурі

факультету

функціонує

6

кафедр,

3

із

яких

є

загальноосвітніми, що впливає на специфіку їхньої роботи, посилює
відповідальність факультету за акредитацію всього навчального закладу та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в СумДУ. Три кафедри є
випусковими.
Контингент студентів на факультеті складає 770 осіб, що на 27 осіб менше,
ніж минулого навчального року. Втрати контингенту складають 3,5%.
Таблиця 2.1

10

Забезпечення прийому студентів за спеціальностями кафедр факультету
Всього по
факультету
Спеціальність

Назва показника
Контингент студентів
денної форми навчання
за
спеціальностями
кафедр
факультету,
чол.
Ліцензійний
обсяг
першого курсу, чол.
Зараховано на перший
курс денної форми
навчання
за
ОКР
бакалавр, чол.
Зараховано на старші
курси денної форми
навчання, чол.
Ліцензійний
обсяг
прийому на перший
курс за ОКР магістр,
чол.
Всього зараховано на
перший курс за ОКР
магістр, чол.

Випускові кафедри
ЖіФ
ЖТ, РК

ГФ
ПР

ППСТ
КД

СР

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

797

770

424

405

243

187

55

71

21

36

53

71

335

335

120

120

125

125

30

30

30

30

30

30

153

141

67

66

36

28

14

10

11

14

25

23

17

15

2

1

3

4

8

7

0

1

4

2

170

170

90

90

80

80

-

-

-

-

-

-

67

71

43

52

24

19

-

-

-

-

-

-

Важливим

завданням

залишається

і

2017

ПЛ

2017

збереження

2018

та

2017

2018

розширення

контингенту студентів при вступі в магістратуру. Викликає тривогу відтік
студентів після закінчення бакалавратури за спеціальністю «Журналістика». Із
одного боку, це пояснюється насиченістю ринку спеціалістами цієї професії,
відсутністю можливостей для оплати за навчання, працевлаштуванням
студентів,

із

іншого

–

посилює

відповідальність

за

здійснення

профорієнтаційної роботи, пошук її нових форм і методів, більше того – пошук
місць для працевлаштування студентів шляхом підписання договорів із
організаціями та установами в інших містах України, в яких можуть пройти
практику та отримати перше робоче місце наші випускники, запровадження
програм подвійних дипломів, навчання за програмою включеного семестру в
вишах далекого та близького зарубіжжя тощо. Важливо, що все більше
абітурієнтів і студентів молодших курсів орієнтуються на еміграцію з України,
тому віддають перевагу не українським ВНЗ, а вишам Польщі, Чехії, інших
держав. Робота кафедр і викладачів у цих умовах має бути спрямована на
підвищення конкурентоспроможності нашого випускника на ринкові праці.
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ІІІ. Наукова робота
Зупинимося на загальній картині наукової діяльності за звітний період.
Залишається досить високою кількість студентів, які брали участь у
виконанні науково-дослідної роботи кафедр. Традиційно активно ця робота
організована на кафедрі ППСТ, де близько 50 студентів (2016 р. – 12, 2017 р. –
близько 60) залучалися до виконання науково-дослідних робіт у рамках
дисциплін соціологічного, психологічного та політологічного циклу. Студенти
займалися

проведенням

соціологічних

досліджень

лабораторії

«Центр

соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень», у тому числі 8 – з
оплатою праці (цей показник залишився на рівні минулого року). Результати
досліджень були втілені у студентських наукових роботах та участі в
конференціях. Студентів залучали до виконання наукової теми другої половини
дня й інші випускові кафедри, результатом чого стали публікації статей у
фахових виданнях в Україні та за кордоном, що здійснені студентами під
керівництвом викладача або у співавторстві з викладачем.
Перейдемо до аналізу одного з визначальних показників результативності
наукової роботи студентів – кількості призових місць у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу

студентських

наукових

робіт

(ВКСНР)

та

всеукраїнських

всеукраїнських олімпіадах (ВСО).
У 2018 р. подано на ІІ етап ВКСНР роботи за всіма 14 напрямами,
закріпленими за факультетом. Загалом направлено 28 робіт (2017 р. – 29),
найбільше – кафедрою журналістики та філології (10). Спостерігаємо незначне
зниження кількості отриманих призових місць: якщо у 2017 р. їх було 7, то у
2018 р. – 5. При цьому другий рік поспіль по факультету не отримано жодного
першого місця. Результати кафедр наведені в таблиці.

Таблиця 3.1
Результативність участі кафедр факультету ІФСК у
ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018 р.
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Назва показника

Всього по
факультету,
2017/2018

Випускові кафедри

Загальноосвітні
кафедри
МПІГ
Іноз.
Філос.
Мов

ГФ

ЖіФ

ППСТ

29/28

6/3

9/10

5/6

2/-

4/6

3/3

7/5

3/-

3/1

-/4*

-/-

-/2*

1/-

4/3
2/3/2
1/-/-/* Спільне керівництво роботами

1/1
2/-/-

-/3*
-/1*
-/-

-/-/-/-

-/1*
-/1*
-/-

1/-/-/-

Кількість робіт,
направлених на ІІ тур, од.
Всього отримано призових
місць, од.
3 місць одержано, од.
2 місць одержано, од.
1 місць одержано, од.

Якщо у 2017 р. призові місця по факультету забезпечили кафедри
журналістики та філології та германської філології (по 3 призових місця), то у
2018 р. – кафедра ППСТ (4 призових місця, 2 – у співкерівництві) та іноземних
мов (2 призових місця у співкерівництві). Одне призове місце здобула
студентка кафедри журналістики та філології.
Слід відзначити, що у зв’язку з частковою зміною напрямів, за якими
проводиться ВКСНР, факультет втратив можливість подавати роботи за
кількома тематиками. Так, починаючи із 2018 р. не проводиться конкурс у
галузях «Видавнича справа та редагування», «Слов’янські мови та літератури (у
т. ч. російська)», за якими в попередні роки кафедра журналістики та філології
отримувала призові місця. Натомість до активу факультету варто занести
спільну роботу кафедр іноземних мов та ППСТ при підготовці робіт за
напрямом конкурсу «Філософія, культурологія, політологія, право, соціологія,
психологія, менеджмент освіти

(англійською, німецькою, французькою

мовами)». Зі студентами над конкурсними роботами працюють по двоє
керівників – фахівці кафедри ППСТ із конкретної галузі (психології,
культурології тощо) та викладачі англійської мови. При цьому йдеться не лише
про допомогу кафедри іноземних мов у перекладі робіт іноземною мовою, а
саме про повноцінну спільну роботу викладачів двох кафедр. Такий підхід у
2018 р. дозволив факультету отримати два призових місця у відповідному
напрямі ВКСНР.
Крім того, під керівництвом викладачів факультету здобуто 8 призових
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місць в інших міжнародних та всеукраїнських наукових і творчих конкурсах.
Так, студентка кафедри журналістики та філології Карина Хачатар’ян здобула
ІІ місце в VIII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка (проводиться відповідно до Указу
Президента України від 30 вересня 2010 року № 928) серед студентів закладів
вищої освіти гуманітарного профілю. Також під керівництвом викладачів
кафедри журналістики та філології студенти інших спеціальностей здобули в
цьому ж конкурсі ІІ та ІІІ місця серед учасників негуманітарного профілю. Ще
одне ІІІ місце серед студентів негуманітарного профілю здобуте під
керівництвом викладача кафедри МПІГ.
Студенти кафедри германської філології

отримали два дипломи

ІІ ступеня у номінації «Перекладознавство» Всеукраїнського конкурсу творчих
робіт учнівської та студентської молоді імені Миколи Гоголя.
Зауважимо, що викладачі кафедр ЖіФ, ГФ очолювали комісії ІІ етапу
захисту наукових робіт територіального відділення МАН України з української,
англійської та німецької мов, української літератури, журналістики.
Щодо результатів Всеукраїнської студентської олімпіади слід зазначити,
що вони залишаються досить низькими. За факультетом закріплено 13 олімпіад,
в 11 з яких студенти взяли участь (в олімпіаді з філософії мають можливість
брати участь лише студенти, що навчаються за спеціальностями: філософія,
релігієзнавство або богослов’я; до олімпіади з педагогіки кафедра ППСТ не
змогла якісно підготувати учасників, оскільки відповідна навчальна дисципліна
викладається у вкрай обмеженому обсязі). Загалом у ІІ етапі ВСО взяли участь
14 студентів, підготованих викладачами факультету (у 2017 р. – 11), отримане
одне призове місце – ІІІ в олімпіаді зі спеціальності «Журналістика. Реклама і
зв’язки з громадськістю»). Відзначимо, що студенти кафедри журналістики та
філології на вказаній олімпіаді отримують призові місця чотири роки поспіль
(2015 р. – ІІ місце, 2016 р. – І місце, 2017 р. – ІІ місце). Загалом протягом двох
останніх років призові місця на факультеті отримують лише студенти кафедри
журналістики та філології (у 2017 р. – ще й з української мови).
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Кількість учасників та результати:
Таблиця 3.2
Результати участі кафедр факультету ІФСК у
Загальноукраїнських предметних олімпіадах 2018 р.

Назва показника

Всього по
факультету,
2017/2018

Кількість учасників,
чол.
Всього отримано
призових місць, од.
3 місць одержано, од.
2 місць одержано, од.
1 місць одержано, од.

Випускові кафедри
ГФ

ЖіФ

ППСТ

Загальноосвітні
кафедри
МПІГ
Іноз.
Філос.
мов

11/14

1/2

3/3

3/3

-/-

4/6

-/-

2/1

-/-

2/1

-/-

-/-

-/-

-/-

1/1
1/-/-

-/-/-/-

1/1
1/-/-

-/-/-/-

-/-/-/-

-/-/-/-

-/-/-/-

В умовах конкуренції залишається внутрішній потенціал підвищення
якості загальноосвітньої та професійної підготовки, участь у журі, супровід
учасників на конкурси та олімпіади, подання робіт за всіма напрямами, які
відповідають навчальним дисциплінам факультету, бажання перемагати як у
викладачів, так і в студентів-учасників.
На факультеті видається три фахових наукових журнали: науковий
періодичний журнал «Філологічні трактати» (обліковується БД Copernicus,
головний редактор – О. Г. Ткаченко, д. філол. н., професор), науковий журнал
«Образ» (головний редактор – В. О. Садівничий, д. н. із соц. комунік., доцент),
збірник «Світогляд – Філософія – Релігія» (головний редактор – І. П. Мозговий,
д. філос. н., професор). С.О. Швачко, І.К. Кобякова – члени редколегії збірника
«Записки з романо-германської філології» (ОНУ ім. І.І. Мечникова).
О.Г. Ткаченко – член редколегії журналу «Актуальні проблеми соціальних
комунікацій» (КНУ ім. Т. Шевченка) та Вісника Дніпровського університету.
Серія: соціальні комунікації (ДНУ ім. О. Гончара).
Протягом 2018 р. головні редактори й редколегії провадили активну
роботу для наближення рівня видань до вимог, що визначені в Порядку
формування

Переліку

наукових

фахових

видань

України.

Зокрема

продовжували вдосконалюватися сайти видань українською та англійською
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мовами, статтям у журналі «Світогляд – Філософія – Релігія» почали
присвоюватися ідентифікатори DOI (раніше це було впроваджено і в двох
інших журналах факультету). Видання вдосконалюються і зі змістової точки
зору. Так, у всіх виконується вимога щодо супроводження кожної статті
розширеною анотацією англійською мовою, забезпечується рецензування
поданих рукописів. У журналі «Образ» запроваджене обов’язкове редагування
статей, що зазначається на сайті видання.
Перейдемо до кількісних та якісних показників наукових публікацій.
У 2018 р. опубліковано 8 монографій та 14 розділів у колективних
монографіях (для порівняння у 2017 р. – загалом 13 монографій та розділів),
11 навчальних посібників (9), 5 конспектів лекцій (6), 34 методичні розробки
(29), 6 дистанційних курсів (3) та 18 електронних навчальних публікацій (12).
Над монографіями найактивніше працювали викладачі кафедр ЖіФ – 5 та
філософії – 3, найбільше розділів монографій опублікували вчені кафедр
ППСТ – 5, ЖіФ – 4 та ГФ – 4. Три чверті опублікованих методичних розробок у
2018 р. забезпечили кафедри МПІГ – 15 та ЖіФ – 11. Відзначаємо нерівномірну
роботу кафедр і над електронними навчальними публікаціями: традиційно
абсолютна більшість із них опубліковані на кафедрі ІМ, що визначається
специфікою підрозділу. Над дистанційними курсами у 2018 р. працювали
кафедри МПІГ – 3, ІМ – 2 та ППСТ – 1.
Значно збільшилася у звітному році кількість статей за кордоном – до 67
(у 2017 р. – 51). Виходили вони у 19 країнах світу (Білорусь, Велика Британія,
Грузія, Італія, Казахстан, Канада, Кенія, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща,
Росія,

Румунія,

Словаччина,

Словенія,

США,

Туреччина,

Угорщина,

Швейцарія). Кожна четверта (у 2017 р. – кожна п’ята) стаття викладачів
факультету була опублікована за межами країни. Найбільше статей за кордоном
опубліковано викладачами кафедри МПІГ, однак значна частина з них – у
Білорусі. Найширша географія публікацій – у науковців кафедр ІМ (14 статей в
11 країнах), МПІГ (27 статей у 9 країнах) та ГФ (14 статей у 4 країнах).
Більш

ніж

утричі

збільшилася

за 2018

р.

кількість

статей

у
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високорейтингових журналах, які обліковуються базами даних Scopus та Web
of Science. Якщо у 2017 р. на факультеті було 7 (5 – Scopus, 2 – Web of Science)
таких публікацій станом на грудень, то у звітному році – 9 (ІМ – 3 Scopus, 1 –
Web of Science; ГФ – 3 Scopus; кафедра філософії – 1 Scopus, МПІГ – 1 Web of
Science). Маємо прогноз ще на 12 публікацій (10 – Scopus, 2 – Web of Science).
У підсумку 21 публікація. При цьому більше половини результату (4
публікації) забезпечили викладачі кафедри іноземних мов. Варто визнати, що
більшість публікацій кафедр іноземних мов та германської філології – не
профільні для науковців нашого факультету, це переважно переклади статей
технічного чи медичного спрямування. Однак на більшості кафедр факультету
(МПІГ, ІМ, ГФ, кафедра філософії) з’являються принаймні поодинокі профільні
публікації у високорейтингових журналах. Загалом кафедри поступово
переорієнтовуються

на

публікації

за

кордоном,

здійснюють

пошук

можливостей проведення досліджень із оприлюдненням їх результатів за
суміжними напрямами.
Щодо публікацій у фахових виданнях України, то їх кількість незначно
зменшилася. Помітне падіння обсягів відбулося лише на кафедрах МПІГ та
ЖіФ, натомість на кафедрах ІМ та ГФ відзначаємо помітне зростання. Майже
на всіх кафедрах факультету (окрім германської філології) відбулося невелике
зменшення кількості статей за участі студентів.
Таблиця 3.3
Статті із зазначенням приналежності до СумДУ у 2016-2017 рр.
Монографії та частини
монографій
(2018 – монографії +
розділи монографій)
Наукові статті, всього у
т.ч.
опубліковані в Україні у
фахових виданнях
опубліковані за
кордоном.

опубліковані у

ППСТ

МПІГ

ІМ

ГФ

ЖіФ

Філос.

Всього

5/1+5

0/0

0/0

3/2+4

3/5+4

2/3+1

13/11+14

19/36

66/70

16/27

69/67

49/42

20/14

249/256

19/21

24/13

5/15

44/51

47/35

15/11

154/146

2/6

18/27

9/14

15/14

6/5

1/1

51/67

1/1

1/4

3/12

2/6

0/0

0/0

7/21
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виданнях, які входять
до науковометричних
баз даних Scopus, Web
of Science
у співавторстві зі
студентами або
студентами самостійно
Тези, всього
- у співавторстві зі
студентами або
студентами самостійно
- на конференціях, які
проводилися за
кордоном (за 2018 р.)

5/3

17/17

28/24

41/37

21/10

12/30

92/92

3

25

3

0/0

39/41

9/5

3/1

73/67

46/51

10/23

364/387

106/127

22/24

9/11

262/294

7

0

0

38

110/106 129/146

У 2018 р. збільшилася кількість опублікованих тез (загалом до 387
порівняно із 364 у 2017 р.). До роботи над більшістю тез залучалися студенти:
76% – у співаторстві зі студентами або студентами самостійно (72% у 2017 р.).
Зауважимо на тому, що більшість тез надруковано у збірниках конференцій, що
відбувалися в СумДУ (70% порівняно із 75,8% у 2017 р.). Однак більшість
таких тез – студентські, часто є першою спробою, долученням до наукової
діяльності, а тому виконують важливу роль популяризації студентської науки.
За кордоном опубліковано тільки 7,8 % тез, що залишається приблизно на рівні
попереднього року.
У 2018 р. на факультеті проведено 7 конференцій загальноукраїнського
рівня. Усі кафедри провели власні або активно долучилися до роботи
факультетської конференції. Також протягом року кафедрою ППСТ проведено
два масштабних заходи всеукраїнського рівня. При цьому Всеукраїнська
науково-практична конференція «Громадська участь в управлінні громадою:
виклики, стратегії, механізми» фінансувалася в рамках проекту «Активізація
молоді та жінок у розвитку громад Полтавської і Сумської областей» за
фінансової

підтримки USAID у межах програми «Долучайся!», яка

виконується Pact. Викладачі факультету протягом року активно брали участь у
наукових конференціях у Польщі, Латвії, Казахстані, Грузії та інших країнах.
Для кафедр факультету в подальшому стоїть завдання підвищення рівня
власних

конференцій,

розв’язання

методологічних

проблем

наукових
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досліджень, осучаснення тематики, виведення конференцій на теоретикоприкладний рівень міждисциплінарних досліджень, залучення міжнародних
партнерів тощо. У цьому напрямі працюють не лише окремі кафедри, але й
факультет загалом. Так, у 2018 р. участь у факультетській конференції взяли
255 осіб, 51 – з інших ЗВО України, університетів Казахстану (7 осіб), Грузії
(1), Люксембургу (1). Завдяки активному системному поширенню інформації
про захід вдалося залучити до участі представників понад 20 українських ЗВО
із Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Бердянська, Кам’янця-Подільського
тощо. Для конференції 2019 р. встановлено більш жорсткі вимоги до якості
поданих матеріалів та процедури їх відбору. На найближчий термін факультет
ставить перед собою завдання залучити до участі в конференції науковців із
провідних університетів України та інших країн, формувати збірник матеріалів
лише із високоякісних праць, що мають наукову цінність. Такий підхід
дозволить у майбутньому залучати до організації заходу партнерів із України та
закордону, вивести конференцію на високий міжнародний рівень.
Важливим завданням факультету бачиться проведення міжнародної
наукової

конференції

«Між

хутором

і

світом:

культурницька

місія

Пантелеймона Куліша». Проводитиметься вона спільно з Національною
академією наук, університетами імені Тараса Шевченка та Івана Франка,
Української Вільної Академії наук у США, Українського наукового інституту
Гарвардського університету та інших поважних організацій.
Активні наукові зв’язки з міжнародними партнерами має кафефдра
германської філології. Протягом 2018 р. професор І. К. Кобякова двічі була
експертом наукових робіт з перекладознавства рівня Doctor of Philology
(Translation Studies) в Батумі (Грузія). Викладачі, аспіранти та студенти
кафедри долучилися до проведення онлайн-конференції разом із колегами та
партнерами з Євразійського національного університету ім. Л. М. Гумільова
(Казахстан) та Прешовського університету (Словаччина).
Уперше у 2018 р. на факультеті представником кафедри германської
філології виконано грант НТСА для його членів (сума фінансування – 3 тис.

19

грн). 22 студенти факультету взяли участь у конференції «Перший крок у
науку». Триває робота над подачею тез і в 2019 році.
Протягом року на факультеті діяли 16 наукових творчих об’єднань,
зареєстрованих НТСА (у 2017 р. – 15): кафедра германської філології – 6,
іноземних мов – 4, журналістики та філології – 2, МПІГ – 2, ППСТ – 1,
філософії – 1 (гурток на кафедрі з’явився у 2018 р.). Загальна кількість
активних членів гуртків – 251 особа, серед яких 8 молодих учених, 10
аспірантів, 24 школяра та 209 студентів. Понад 40 % усіх учасників займаються
у гуртках кафедри ГФ (104 особи), найбільший гурток функціонує на кафедри
ППСТ (38 членів).
ІV. Міжнародна діяльність
У річищі сучасних реформ в освітньому та науковому просторах України
із фокусом на інтернаціоналізацію освіти та науки факультет ІФСК у 2018 р.
продовжує демонструвати стабільну динаміку у напрямку наближення до
європейських та міжнародних стандартів.
Кафедри продовжують активну співпрацю зі своїми закордонними
партнерами в рамках формалізованого співробітництва та партнерств, що
розвиваються. Так, кафедрою ППСТ продовжується активна співпраця з
Представництвом Фонду Ф. Еберта та ОБСЄ (участь у конференціях,
експертних радах тощо), готується оприлюднення результатів спільних
досліджень з партнерами із Університету Вісконсин-Медісон, США. Постійна
кооперація з наукового напряму провадиться між каф. МПІГ та їхніми
партнерами із Брестського державного університету ім. О. С. Пушкіна,
Білорусь (участь у конференціях, проведення консультацій, участь у поданні
спільної заявки кафедр МПІГ та ГФ на участь у конкурсі українськобілоруських науково-дослідних проектів тощо).
На виконання міжінституційних угод із польськими ЗВО реалізуються
програми академічної мобільності: у 2018 р. студент-журналіст гр. ЖТ-41
успішно завершив програму паралельного навчання та отримав диплом

20

Університету Гумінітас, м. Сосновець, а студентка-перекладачка гр. ПР-71
М. Руденко розпочала трирічне паралельне навчання у Вищій школі
лінгвістичній, м. Ченстохова.
Активною у 2018 р. залишається співпраця кафедри ГФ з Євразійським
національним університетом ім. Л. Н. Гумільова, Казахстан (двостороння
участь студентів у конференціях, участь у вебінарі та формуванні збірника
наукових

доповідей

«Языковое

сознание

в

аспекте

межкультурной

коммуникации»), а також із Батумським державним університетом імені
Шота Руставелі, Грузія (експертна робота проф. Кобякової І.К. з наукових
робіт з перекладознавства рівня Doctor of Philology, участь у науковй
конференції International Scientific Conference „Humanities in the Information
Society-III” з опублікуванням матеріалів). Щодо перспективних партнерств
кафедри ГФ та факультету ІФСК в цілому зазначимо, що поточний рік
завершується підписанням двосторонньої угоди про співпрацю між Сумський
державним університетом та Університетом Віадріна, м. Франкфурт-наОдері, Німеччина.
Станом на кінець грудня 2018 р. факультет ІФСК продемонстрував
незначний спад щодо кількості виконуваних грантів загальноуніверситетського
рівня (табл. 1 і табл. 2), утім із помітнішим збільшенням обсягів фінансування у
порівнянні з 2017 р. (475 989 грн. – у 2017 р., 572 946 грн. – у 2018 р.).
Особливо активними у грантовій роботі загальноуніверситетського рівня
залишаються

представники

каф.

ППСТ,

які

мають

тривалий

досвід

співробітництва з Представництвом Фонду Ф. Еберта, Міжнародною
організацією Save the Children та ВО «Жіночий консорціум України» за
підтримки

Демократичного

Фонду

ООН,

Центром

інформації

та

документації НАТО, USAID. Серед нових фінансових партнерів цього року –
Інститут міжнародних відносин м. Штутгарт та Фонд імені Ч.
С. Мотта.
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Таблиця 1
ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ГРАНТІВ
ЗА ФІНАНСУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ/МІЖНАРОДНИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ1
Підрозділ
ГФ
ЖТ
ФПІ / ППСТ
КФ
МПІГ
ІМ
Разом:

2014
0/0
0/1
1/6(+1)3
0/0
0/0
8(+1)

2015
0/(+1)2
0/1
5/4
0/0
0/0
10(+1)

2016
0/(+2)2
0/1
4/3
0/1
0/0
0/(+1)2
9(+3)

2017
0/1
0/1
3/4(+1)2
0/1
0/0
0/1(+1) 4
11(+2)

2018
0/0
0/2
2/3
0/2
0/0
0/1
10

Таблиця 2
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ГРАНТІВ ЗА
ФІНАНСУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ/МІЖНАРОДНИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ У 2018 РОЦІ
Обсяг
фінанс.
(2018),
грн

ІМ

20 348

№

Тип

Назва

1

освітній

Young Women in In Tech

2

освітній

3

науковий

4

науковий

ВПО та приймаючі громади
Підтримка PDD для встановлення
інформаційного центру з метою надання
інформації про НАТО та суміжних тем для
вчених, студентів та інших зацікавлених
представників громадськості
Підтримка PDD для встановлення
інформаційного центру з метою надання
інформації про НАТО та суміжних тем для
вчених, студентів та інших зацікавлених
представників громадськості

5

освітній

Проект “Голос жінки має силу”

Інститут міжнародних
відносин м. Штутгарт

200 000

6

освітній

Фінансова обізнаність для впевненого
майбутнього

USAID

10 000

7

освітній

Північносхідний центр медіа та інформаційної
грамотності

освітній

Журналістика в Україні: розробка навчальної
програми, впровадження професійних
цінностей, стандартів та довіри суспільства)

8

Грантодавець

Викона
вець

Корпус миру США в
Україні
Фонд імені Ч. С. Мотта

102 588

Центр інформації та
документації НАТО

Центр інформації та
документації НАТО

Фонд розвитку ЗМІ
Посольства США в
Україні
Європейська Комісія
(Програми
Європейського Союзу

91 310

ППСТ

184 135
ЖТ

у форматі «кількість наукових/освітніх грантів»
у статусі співвиконавців загальноуніверситетських грантів Erasmus+ під керівництвом ВМЗ
3
у статусі співвиконавців загальноуніверситетського гранту USAID під керівництвом Сміянова В.А.
4
у статусі співвиконавців загальноуніверситетського гранту під керівництвом Леус Д.В.
1
2

96 700

без
фінансува
ння
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ЕРАЗМУС+)

9

10

освітній

Агенція соціальної допомоги ромам похилого
віку

Фонд "Пам'ять,
відповідальність та
майбутнє"

Сім ромських адвокатів

Міжнародний Фонд
«Відродження»

освітній

36 000
КФ
16 000

Робота над виконанням грантових проектів на каф. ППСТ також
супроводжується активною діяльністю у напрямі міжнародної академічної
мобільності. Так, керівник Центру досліджень регіональної безпеки СумДУ
М. С. Назаров. презентував результати діяльності центру в Штаб-квартирі
НАТО, брав участь у Міжнародному форумі з безпеки у м. Відень, а також
підвищував кваліфікацію при Міжнародному центрі оборони і безпеки м.
Таллінн, Естонія.
Кафедра філософії, зокрема в особі доц. Тулякова О. О., продовжує
активну співпрацю з Міжнародним Фондом «Відродження»

–

однією з

найбільших благодійних фундацій в Україні, за підтримки якої другий рік
поспіль виконується освітній грант «Сім ромських адвокатів». Крім того, у 2018
р. році за ініціативою доц. Тулякова О. О. було підписано угоду на виконання
дворічного проекту «Агенція соціальної допомоги ромам похилого віку» за
фінансування фонду «Пам’ять, відповідальність та майбутнє» (Німеччина).
Кафедра ЖТ у 2018 р. також долучилась до виконання двох грантів
загальноуніверситетського рівня. По-перше, було завершено роботу над
грантовим проектом за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в
Україні «»з метою випрацювання освітньої медіаплатформи з інформаційної
грамотності для північно-східних областей України (переважно Полтавська,
Сумська, Чернігівська), результатом якого є зокрема створення Центру медіа
та інформаційної грамотності (Center of Media and Information Literacy) при
каф. ЖТ. Крім того, з 2018 р. кафедра долучилась до виконання трирічного
масштабного проекту за програмою Європейського союзу Еразмус+ КА2
(секція: Capacity Building in Higher Education – Розвиток потенціалу у вищій
освіті) DESTIN – Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing
Standards, Integrity and Professionalism – Журналістська освіта задля
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демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм.
Проект, до якого залучені 20 європейських установ, з-поміж яких 10
українських університетів, урядові й неурядові організації України, а також
університети й неурядові організації з Австрії, Великої Британії, Ірландії,
Нідерландів, Польщі, Швеції, спрямований на вдосконалення журналістської
освіти – оновлення навчальних планів і програм з журналістики в Україні
(бакалаврат+магістратура), їхнє наближення до стандартів ЄС, покращення
працевлаштування студентів-журналістів, їхньої міжнародної мобільності та
поширення медіаграмотності в суспільстві. Координатором програми є
Університет Бат Спа, Великобританія.
За ініціативи кафедри ІМ 1–3 грудня 2018 р. Сумський державний
університет став осередком проведення тренінгів та практичних занять у
рамках проекту Young WIT (Young Women in Tech), за підтримки програми
Мішель Обами “Let Girls Learn”, метою якого було розвинути лідерські якості
дівчат та залучити їх до сфери технологій. Реалізація проекту відбувалась за
рахунок гранту від Корпусу Миру США в Україні та підтримки його волонтера
Бенджаміна Стьюарта, який вже рік викладає англійську на кафедрі іноземних
мов.
Кафедри ГФ та МПІГ, на жаль, у 2018 р. показників з реалізації
загальноуніверситетських грантів не мають.
За результатами 2018 р. факультет ІФСК демонструє надзвичайно
позитивну динаміку щодо кількості виконання індивідуальних міжнародних
грантів із залученням представників майже з усіх кафедр факультету (табл. 3).
Таблиця 3
ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГРАНТІВ ЗА
ФІНАНСУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ/МІЖНАРОДНИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ5
Підрозділ
2014
2015
2016
2017
2018
3/3
4/5
4/4
3/5
5/6
ГФ/ТПП
0/0
2/3
1/1
4/8
4/10
ЖТ
5/14
4/7
7/9
6/9
8/18
ФПІ / ППСТ
0/0
1/1
0/0
КФ
5

у форматі «кількість виконавців / кількість грантів»
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МПІГ
ІМ
Деканат
Разом:

0/0
0/0
1/1
9/18

2/2
0/0
0/0
12/17

1/1
0/0
0/0
13 (+2)6/15(+4)

3/3
2/2
0/0
19/28

1/1
1/1
0/0
19/37

У 2018 р. році викладачі, аспіранти та співробітники факультету ІФСК
проходили навчання, стажування, відвідували тренінги та конференції в рамках
програм та заходів за фінансової підтримки іноземних та міжнародних
організацій:


ЄС та міжнародних: ООН, Європейська Комісія, НАТО;



Польща: Фонд Open Ukraine, Міністерство закордонних справ

Польщі, Лодзинський технологічний університет;


Німеччина:

Goethe-Institut,

DAAD,

BAYHOST,

Федеральне

міністерство економічної співпраці та розвитку, Інститут міжнародних
відносин м. Штутгарт, Wechange Network, Телеканал münchen.tv, Фонд
«Пам'ять, відповідальність та майбутнє»;


Австрія: Інститут Дунайського регіону та Центральної Європи;



Румунія: Університет «Лучіан Блага»;



Швеція: Міністерство закордонних справ Швеції, Baltic University

Programme;


Данія: Міністерство закордонних справ Данії;



Чехія: Асоціація міжнародних справ (АМО);



Естонія: Міжнародний центр оборони і безпеки, Міністерство

закордонних справ Естонії;


Латвія: Державна агенція розвитку освіти Латвії;



Фінляндія: Університет Ювяскуле;



Білорусь: Білоруський державний університет;



Словаччина: Національне агентство Словаччини за програмою

ERASMUS + К1;
офіційно не зарахованими ВМЗ залишилася участь ще 2 виконавців та 4 «міні»-грантів з незначним рівнем
фінансування
6
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Словенія: Університет м. Любляна;



США: Міжнародний фонд «Відродження».

Деталізацію показників реалізації індивідуальних грантів по кафедрам
факультету ІФСК у 2018 р. подано в табл. 4.
Таблиця 4
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГРАНТІВ ЗА ФІНАНСУВАННЯ
ІНОЗЕМНИМИ/МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
№

1

ПІБ

Єгорова О.І.

Посада

Кафедра

доцент

Назва гранту

4 200

Goethe-Institut Stipendium für
12-wöchigen Online-Schulung
zum Goethe-Zertifikat B2

4 532

2
3

Обсяг
фінанс.,
грн

Єрмоленко
С.В.

ст. викл.

4 532
ГФ

4

Ущаповська
І.В.

ст. викл.

5

Зінченко А.В.

аспірант

21 614

6

Вашист К.М.

аспірант,
викладач

39 247

20 800

Грантодавець

Goethe-Institut

Освітній конгрес "Школа
майбутнього"
Інтердисциплінарний
мультикультурний
міжнародний тренінг для
здобувачів ступеня доктора
філософії
Latvian Language and Culture
Summer School 'Experience and
Feel Latvia
Internationaler Sommerkurs der
Universität Augsburg

Baltic University
Programme
Державна агенція
розвитку освіти Латвії
BAYHOST

7

3 500

Участь у Київському
безпековому Форумі

Фонд Open Ukraine

8

29 000

Міжнародна конференція
"Зростаюча важливість безпеки
у Чорноморському регіоні"

Global Studies Center,
Університет «Лучіан
Блага»

9

46 000

Презентація результатів роботи
Центру в Штаб-квартирі НАТО

Штаб-квартира НАТО

Міжнародний форум з безпеки

Інститут Дунайського
регіону та
Центральної Європи
м. Відень

Назаров М.С.

ст. викл.

10

85 000

11

30 000
ППСТ

12

5 000

13

36 000

14

Савельєва
Ю.М.

25 000
викладач
22 450

15
16
17
18

Чернякова
Г.А.
Борисова А.В.
Світайло Н.Д.

асистент

5 500

асистент
доцент,

5 500
23 000

Тренінги Resilience League
2018
Участь у літній школі
Resilience League 2018

Міжнародний центр
оборони і безпеки

Участь в осінній школі
Resilience League 2018
Участь у засіданні Робочої
групи 1 Форуму
громадянського суспільства
Східного партнерства
Щорічна асамблея Форуму
громадянського суспільства

Форум
громадянського
суспільства
(Єврокомісія)

Участь у школі-тренінгу з арттехніки у вирішенні конфліктів

Інститут міжнародних
відносин м. Штутгарт

Міжнародний форум жінок-

Білоруський

26
зав. каф.

лідерів
5 500

19

20

Павленко
Г.В.

асистент

5 500

21

Іванова Т.В.

доцент

28 000

Участь у школі-тренінгу щодо
правозахисту та адвокацйних
кампаній

Впровадження ідеї сталого
розвитку в систему вищої
освіти
Study Visit to Hungary within
Erasmus+ project: Support
Programme for Youth "Online
Career"

державний
університет
Європейська Комісія,
Федеральне
міністерство
економічної співпраці
та розвитку
(Німеччина),
Міністерство
закордонних справ
Данії, Міністерство
закордонних справ
Естонії, Міністерство
закордонних справ
Польщі, Міністерство
закордонних справ
Швеції
Лодзинський
технологічний
університет
Center of European
Initiatives via
Erasmus+

22

27 260

23

30 000

Літня школа з культурології

Університет
Ювяскуле

24

22 000

Симпозіум соціогуманітарних
наук

Афінський
національний
університет імені
Каподистрії

25

30 500

Міжнародна конференція
„Ethical Implications of One
God“

Університет м.
Любляна

25 000

Lokführer Akademie

Doctors Welcome,
RT&S

Бушман І.О.

26

Зайцева І.О

доцент

викладач

ІМ

25 000

27
28

Бондаренко
Ю.С.

16 000

викладач

15 000

29
30

31

Сипченко І.В.

Ковальова Т.

доцент

Участь у конференції
Wechange (Berlin)
Cтажування на телеканалі
münchen.tv у м. Мюнхен

30 920

30 920

доцент

Академія з прав людини для
журналістів та журналісток

ЖТ
5 218

32

5 218

33
34

Євтушенко О.
М.

викладач
5 000
6 440

35
36

Ковальова
Т.В.

доцент

37

Чернякова
А.В.

доцент

6 440
МПІГ

11 744

Семінар «Фактчек як
інструмент протидії
маніпуляціям та фейкам.
Методика впровадження у
навчання»
Участь у літній школі
Resilience League 2018
Участь у фестивалі
"Праволюдяність:
MEDIAFEST"
Іnternational training course
“TRAINBOW”

Wechange Network
Телеканал münchen.tv
Програма розвитку
ООН в Україні та
Міністерство
закордонних справ
Данії
Асоціація з
міжнародних справ
(АМО, Чехія)
Міжнародний центр
оборони і безпеки
Міністерство
закордонних справ
Данії
Національне
агентство Словаччини
за програмою

27
ERASMUS + К1

На нашу думку, факультет ІФСК завершує 2018 р. із позитивною
динамікою щодо показників міжнародної мобільності учасників академічного
процесу, адже передусім збільшилася кількість осіб, що проходять навчання на
базі закордонних навчальних закладів Німеччини, Канади та Польщі.
Більш-менш стабільними на факультеті залишаються у 2018 р. показники
міжнародної академічної мобільності студентів (48 осіб). При цьому майже
вдвічі збільшилася частка студентського контингенту, що перебуває за
кордоном з метою навчання (5 осіб у 2018 р. у порівнянні з 3 особами у 2017
р.). Так, 2 студентів у 2018 р. проходили навчання за програмами академічної
мобільності в рамках міжінституційних угод (1 ос. – спец. «Журналістика», 1
ос. – «Філологія») та 3 в рамках ініціативної мобільності (3 ос. – спец.
«Філологія»). Крім того, 43 особи пройшли стажування та практику на базі
закордонних підприємств, серед яких географічно переважає Німеччина
(деталізацію подано у табл. 5).
Таблиця 5
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ
МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ІФСК
ПІБ

Група

1

Черняков Б.С.

2

Тип

Місце проходження

Приймаюча установа

ЖТ-41

Польща, м. Сосновець

Університет Гуманітас

Руденко М.Д.

ПР-71

Польща, м. Ченстохова

3

Біла О.Ю.

ПРм-81

4

Таценко П.Ю.

ПРм-81

5

Середа А. М.

ПР-62

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Клименко М.С.
Одинцова М.О.
Кревсун Я.В.
Капренко І.В.
Бердиєва О.
Гончарова О.В.
Пуліка А.І.
Шапаренко Д.Р.
Орлова К.С.
Павленко Т.А.
Тарасенко Р.П.
Трипольський М.Л.
Ципко Ю.О.

ПР-61
ПРм-72
ПРм-72
ПР-41
ПР-43
ПР-61
ПР-72
ПР-73
ПРм-72
ПРм-71
ПР-64
ПР-64
ПР-53

програма
паралельного
навчання

Німеччина, м. Бамберг
Німеччина, м. Берлін
Канада, м. Вінніпег

Вища школа
лінгвістична
Університет ОттоФрідріха
Вільний університет
м. Берлін
Міжнародна школа
англійської мови
Heartland

Німеччина, ком.
Бордесхольм

Flash-Clean and Rent
GmbH

Німеччина, ком. Ховахт

Hotel Genueser Schiff

28
19
20
21
22
23

Мазна Ю.О.
Куц І.О.
Жмурко К.Ю.
Гонтар А.К.
Коротун А. Г.

ПР-52
ПР-51
ПР-51
ПР-52
ПР-51

24

Шинкаренко А.О.

ПР-62

Німеччина, Дармштадт

25
26
27
28
29

Полєжай А.І.
Черниш М.В.
Вернидуб Г.С.
Жмурко А.В.
Мартиненко В.В.

ПР-54
ПРм-71
ПР-63
ПР-54
ПР-52

Німеччина, м. Шенберг
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Марков Д.В.

ПР-63

31

Третяк І.В.

ПР-51

Німеччина, ком.
Штакендорф

Bäckerei Glüsing

32

Бондаренко А. С.

ПРм-71

Німеччина, м. Гамбург

Eiscafe Ciprian CCB
GmbH

33
34
35
36
37
38
39
40

Герус О.С.
Козолуп К.В.
Ліб А.С.
Хамітов Е.
Харченко В.Ю.
Купавка І.О.
Пилипенко Р.П.
Пушкар Д.О.

ПР-51
ПР-52
ПР-53
ПР-55р
ПР-52
ПР-64
ПР-53
ПР-53

Німеччина, м. Каппельн

Bäckerei Glüsing

Німеччина, с.
Глешендорф

41

Качуров В.С.

Пр-64

42
43
44
45

Клепальська О.О.
Лихман І.А.
Подвальна К.Є.
Кашенко П.В.

ПР-52
ПР-52
ПР-52
ПР-63

46

Громова Д.С.

ПР-62

КНР, м. Далянь

BELA
BELA
Konrad Boysen GmbH
&. Co. KG
Langeooger
Frischemärkte Isenecker
e.K.
Wiegner Carola Allerley
Dalian Maple Leaf
School

Пассау, Німеччина

Універсиет м. Пассау

Німеччина, ком. Ховахт

Hotel Genueser Schiff

47

Волошенко О.

ПР-51

48

Таценко П.Ю.

ПР-41

У

контексті

практика
(стажування) на
базі закордонних
підприємств

Hotel HOCHE WACHT
Туреччина, м. Одеміш

CEIPES Turkiye
pme Familienservice –
Frankfurt GMBH
Fischräucherei Ehlers
Camping-Ferienpark
California
PrivatvermietungOstsee
Temptation CocktailTapasbar

Німеччина, м.
Екернферде

Німеччина, с. Тіннум
практика
(стажування) на
базі закордонних
підприємств
мовне
стажування
(програма
DAAD)
практика
(стажування) на
базі закордонних
підприємств

кардинальних

реформ

Німеччина, с. Лангеог
Німеччина, ком. Кен

МОН

щодо

стипендіального

забезпечення в Україні все більше студентів змушені шукати додаткові джерела
фінансового

забезпечення,

тож

популярність

програм

тимчасового

працевлаштування за кордоном лише посилилася. За такими програмами
студенти мають змогу компенсувати свої фінансові витрати на участь у
програмі, заробити на особисті витрати протягом наступного академічного року
та водночас отримати соціально-культурний досвід від перебування в іншій
країні. Цільовою країною таких програм є передусім Німеччина – країна, мова
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якої вивчається студентами-перекладачами в рамках освітньої програми за
фахом, тож маємо змогу говорити про факти розширення меж лінгвокультурної
компетенції та розвитку мовно-мовленнєвих навичок з іноземної мови, які
студенти в обов’язковому порядку демонструють на практичних заняттях та на
зустрічах «Офісу подорожей» (при каф. ГФ) під керівництвом викладачів. Тим
не менш, через активну діяльність низки недоброчесних посередницьких фірм,
намагання деяких студентів переривати академічний процес задля участі у
таких програмах, а також неоднозначне ставлення МОН до такого виду
мобільності вважаємо за доцільне:


встановити жорсткіші вимоги до умов участі студентів факультету

ІФСК у таких програмах;


провадити

періодичну

активну

консультаційну

роботу

зі

студентами щодо можливостей та ризиків участі в таких програмах;


шукати шляхи узгодження отриманих студентами результатів із

освітніми програмами СумДУ;


посилити популяризацію серед студентів програм академічної

мобільності на рівні випускових кафедр та шукати нові шляхи
підвищення мотивації студентів до участі саме в програмах навчання за
кордоном.
За 2018 р. географія академмобільності викладачів та аспірантів
факультету ІФСК виглядає доволі розмаїто: країни Балканського півострова
(Румунія), Центральної, Північної та Західної Європи (Польща, Чехія,
Німеччина, Угорщина, Фінляндія, Білорусь, Бельгія, Австрія, Словаччина) та
Прибалтики (Латвія, Естонія). ПВС та аспіранти факультету у поточному році
активно брали участь у програмах наукових стажувань та програмах
підвищення кваліфікації. Варто відзначити, що в 2018 р. всі кафедри взяли
участь в програмах міжнародної академічної мобільності та продемонстрували
значне підвищення показників у порівнянні з минулим роком (табл. 6).
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Таблиця 6
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ
МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ
ІФСК У 2018 РОЦІ
№

ПІБ

Кафедра

1
Вашист К.М.
2
3

Дорда В.О.

4

Зінченко А.В.

5

Красуля А.В.

6

Ущаповська І. В.

7

Чернякова А В.

8
9
10

Роденко А.В.
Казанджиева М.С.
Васюріна А.О.

11

Герман О. А.

12

ГФ

МПІГ

Тип
підвищення
кваліфікації
мовне
стажування
наукове
стажування
мовне
стажування

підвищення
кваліфікації

довгострокове
навчання

Назаров М.С.
ППСТ

13
14

Іванова Т.В.

15

Козаченко Ю.С.

підвищення
кваліфікації

16

Зайцева І.О.

ІМ

Місце проходження

Університет Латвії

м. Рига, Латвія

Університет м. Аугсбург

м. Аугсбург, Німечиина

Інститут іноземних мов
Шанхайського університету

м. Шанхай, КНР

Університет м. Даугавпілс

м. Даугавпілс, Латвія

Університет м. Тарту
Лодзинський технологічний
університет
Slovak Civil Society
Organisation “EduEra”

м. Тарту, Естонія

Празький економічний
університет

КФ

Бушман І.О.

Установа

Заочна Поліцеальна Школа
"Логос"
Міжнародний центр оборони і
безпеки
Інститут Дунайського регіону
та Центральної Європи м.
Відень
Center of European Initiatives
(Sumy) via Erasmus+
Університет Ювяскуля
Лодзинський технологічний
університет
Національний університет
Льюіса
Lokführer Akademie

м. Рогов, Польща
м. Кисак, Словаччина
м. Прага, Чехія
м. Варшава, Польща
м. Таллін, Естонія
м. Відень, Австрія
м. Cегед, Угорщина
м. Ювяскюля, Фінляндія
м. Лодзь, Польща,
м. Новий Сонч, Польща
м.Мангейм, Німеччина

Факультет ІФСК продовжує активно залучати до викладацької роботи на
своїй базі іноземних фахівців. Так, станом на грудень 2018 р. викладацьку
діяльність факультеті здійснювали/здійснюють 12 закордонних фахівців: 3 з
Німеччини (Карстен Грунвальдт, Аня Ланге та Денні Клаппер – на каф. ГФ), 7 –
США (Джозеф Куш – каф. ГФ, Бенджамін Стюарт – каф. ІМ, Лорен Гріббс –
ППСТ, 4 волонтери – каф. ІМ), ПАР (Метью та Келлі Ленокс – ГФ), Литви
(Марюс Януконіс та Неріюс Малікявічус – ППСТ), Мексики (Енріке Алмейда –
каф. ГФ) та Польщі (Себастіан Ванкієвич – каф. ГФ). Четверо викладачів
(Джозеф Куш, Лорен Гріббс, Бенджамін Стюарт та Себастіан Ванкієвич)
залучені до довгострокового викладання на факультеті. Зведені показники з
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академічної мобільності та залучення іноземних фахівців до академічного
процесу на факультеті подано в табл. 7
На факультеті на сьогодні майже на кожній кафедрі працюють викладачі,
що є членами міжнародних академій, асоціацій та спілок. Так, доц. каф. ППСТ
Іванова Т. І. є дійсним членом Міжнародної Соціологічної Асоціації, доц.
Опанасюк В. В. – членом Асоціації політичної науки Среднього Заходу
(Midwest Political Science Association), проф. каф. ГФ Швачко С.О. – почесним
членом школи ім. Т. Рузвельта (Техас, Сан-Антоніо), завідувач каф. філософії
проф. Мозговий І.П. – член Міжнародної асоціації україністів, викладач каф.
МПІГ Волкова О. М. – член Міжнародної асоціації викладачів російської мови
та літератури. Крім того, викладачі кафедри ГФ є активними членами
Асоціації

германістів

https://sumyudgv.wordpress.com/)

України
–

і

(http://www.udgv.org/

національного

осередку Міжнародної

асоціації викладачів німецької мови.
Таблиця 7
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ АКАДЕММОБІЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ
ІФСК ЗА 2014-2018 РОКАХ
КРИТЕРІЙ

АСПІРАНТИ

СТУДЕНТИ

Довгострокове
навчання

7

Короткострок
ове навчання

2018

2014

2015

2016

2017

«Включений семестр»

1 (ГФ)

1 (ГФ)

0

1 (ГФ)

«Паралельне навчання»

2 (ГФ)

2 (ГФ+ЖТ)

2 (ЖТ)

2 (ЖТ)

«Подвійний диплом»

2 (ГФ)

0

0

терміном до 1 семестру

5 (ГФ)

0
3 (2 -ГФ, 1 ЖТ)
3 (ГФ)

0
1 (ЖТ)
4 (ГФ)
0

-

-

-

-

-

-

49 (15 –
ЖТ; 34 –
ГФ)

49 (ГФ)

43 (ГФ)

літні школи
практика на базі
закордонних
підприємств та
організацій
Стажування /
практика
стажування, ознайомчі
та навчальні візити (у
т.ч. з 2016 мовне
стажування)
програми соціального та
Інше
культурного обміну27
Загальна кількість

0
2 (ГФ)

22 (19 – ГФ,
3 – ЖТ)

9 (4-ГФ, 5ЖТ)

11 (6 – ГФ, 5
- ЖТ)

46

-

-

67

42

51

52

48

Довгострокове навчання / стажування

0

1
(ФПІ)

1
(ФПІ /
ППСТ)

1
(КФ)

1
(КФ)

Короткострокове навчання / стажування

2
(ФПІ+ЖТ)

2
(ГФ)

1
(ЖТ)

2
(ГФ + ЖТ)

2
(ГФ)

з 2015 р. увійшли до показників з практики та стажувань, з 2016 – стажувань

-

ВИКЛАДАЧІ ТА
СПІВРОБІТНИКИ

32
Загальна кількість

2

3

2

3

Cтажування та підвищення кваліфікації

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

10 (2 – ГФ, 4
– ЖТ, 2 –
МПІГ, 2ФПІ)

6 ( 2ГФ; 3ППСТ, 1
– ІМ)

9 (2 – ГФ; 2 –
МПІГ; 3 –
ІМ; 2ППСТ)

Наукове стажування

1 (ФПІ)

0

0

0

Викладацька робота за кордоном

1 (ЖТ)

1 (ЖТ)

2 (ІМ +
ГФ)

0

0

Загальна кількість

14

11

8

9

14

14

6 (ФПІ та
ГФ)

4 (1 ГФ, 2 –
ФПІ, 1 ІМ)

10 (3 – ГФ, 1
– ІМ; 4 –
ППСТ; 2 –
ЖТ)

12 (7–ГФ, 4 –
ІМ, 1 –
ППСТ)

Залучення іноземних фахівців

3
12 (2 –
МПІГ, 1 –
КФ, 3 – ГФ,
2 – ІМ, 1 –
ЖТ, 3 –
ППСТ)
2 (1 – ГФ, 1 –
МПІГ)

Перспективи розвитку факультету на 2019 рік:
- пошук та організація домовленостей з ЗВО-партнерами з країн ЄС для
організації програм мобільності в рамках Еразмус+, зокрема з Університетом
Віадріна (Німеччина);
- міжнародна акредитація освітньої програми з журналістики;
- пошук мотиваційних механізмів задля активізації студентської академічної
мобільності на всіх випускових кафедрах;
- врегулювання статусу програм тимчасового працевлаштування та практик за
кордоном в рамках академічного процесу, гармонізації отриманих за ними
результатів із вимогами освітніх програм – реалізація форм змішаного
навчання;
- активізація міжкафедральної співпраці з написання грантових проектів/заявок
загальноуніверситетського рівня
V. Ресурсозабезпечення
Перейдемо

до

розгляду

показників

ресурсозабезпечення,

що

на

сучасному етапі є важливим чинником стабільності та подальшого розвитку як
кафедр, факультету, так і всього університету. В умовах загальної економічної
кризи забезпечення зростання прибуткової частини за рахунок самоокупності –
одне з першочергових завдань.
Таблиця 5.1
Обсяг коштів за виконання НДР та грантової діяльності у 2018 р.
Назва показника
надходжень,

Рік

Всього по
ф-ту

Випускові кафедри

Загальноосвітні
кафедри
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тис. грн.
Всього:

Держбюджетна
тематика з
виділеним
фінансуванням
Госпдоговірні
НДР та наукові
гранти

Інші міжнародні
освітні гранти
Інші
індивідуальні
гранти та проекти

ГФ

ЖіФ

ППС
Т

МПІГ

Іноз.
Мов

Філ
ос.

815,3/
770,3
742,1/
649,4

4,5/4,5

0

14,5

27,3/27,3

35,5

26,3

19,6/18,8

47,4/4
7,4

52

0
0

0
0

0
0

2016

1282/1235,7

80,2/78,9

367,5

2017

1354,3/1261,7

340,5/340,
5

182,6

2018

1654,5/1652,2

143/141,
5

345,3/345,
3

2016
2017

101,4
177,5

10,6
41,0

9,0
14,0

1046,
8/104
6,8
81,8
122,5

2018

110,0

40,0

12,0

58,0

0

0

0

2016

457,7/411,4*

9,6/8,3

91,0/91,0

2,5/2,5

0

0

2017

311,1/218,5*

29,0/29,0

0

5,5/5,5

0

0

2018

232,9/230,6*

8,5/7,0

3,0/3,0

7,9/7,1

388
383,1
569,1
334,9
482,6
742,5

0
190,6
0
60,0
79,9
94,5

256,5
84,0

2,0/2,
0
0
6,0
20,4
0
29,5
25

0

2016
2017
2018
2016
2017
2018

354,6/
309,6
276,6/
183,9
211,5/
211,5
117,0
79,3
312,6
261,9
263,7
464,7

184,1

11,0
84,6
146,2

0
0
0
2,0
21,8
11,7

14,5
23,2
52
0
3,1
0

*План року / кошти року
У 2018 р. надходження від держбюджетної тематики з виділеним
фінансуванням факультет отримав завдяки роботі над міжфакультетською
темою для молодих учених «Механізми впливу інститутів громадянського
суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні» (керівник – доктор
історичних наук, професор С. І. Дегтярьов). Частка кафедр факультету склала
110 тис. грн. До роботи над темою залучені кафедри ППСТ, германської
філології і журналістики та філології. На факультеті також виконувалися
2 міжнародних наукових гранти (обидва – на кафедрі ППСТ під керівництвом
М. С. Назарова).
А завдання факультету та кафедр на 2019 р. полягає в пошуку нових тем
для держбюджетної тематики, залучення коштів від виконання госпдоговірної
тематики та забезпечення інших надходжень від індивідуальних грантів,
спонсорства.
Кафедри факультету ІФСК надають платні освітні послуги як фізичним,
так і юридичним особам, завдяки навчально- перекладацькому та навчальнометодичному центрам на кафедрах ІМ і ГФ, а також кафедра ППСТ завдяки
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діяльності психологічної служби, центру соціально-гуманітарних аспектів,
регіональних досліджень, гендерному ресурсному центру, центру європейської
та євроатлантичної інформації і лабораторії моніторингу якості освітньої
діяльності.
При

кафедрі

ЖіФ

діє

ННЦ

«PR-консалтинг

центр»

(http://pr-

consulting.sumdu.edu.ua/), який надає госпрозрахункові послуги з реклами,
дизайну, телепродукції тощо. Кафедра надає платні послуги з атестації
претендентів на посаду державного службовця щодо вільного володіння
державною мовою.
Обсяг коштів за виконання освітніх послуг у 2018 р.
Кафедра факультету ІФСК
Обсяг коштів (грн.)
Германської філології
197 200
Іноземних мов
304 265
Мовної підготовки іноземних
67 780
громадян
Психології, політології та
14693
соціокультурних технологій
Журналістики та філології
417 020
Філософія
0
VI. Позанавчальна діяльність факультету
Позанавчальною діяльністю на факультеті опікуються всі кафедри.
Організаційний супровід та комунікації забезпечує заступник декана з виховної
роботи А. В Зінченко. На факультеті працює 7 кураторів академічних груп, які
призначені з числа НПП. Усі групи І курсу мають кураторів-студентів з числа
представників студентського самоврядування.
Співпраця та координація діяльності з ОСС факультетського та
університетського рівня є однією з принципових засад позанавчальної роботи
на факультеті.
Зайнятість студентів у позанавчальний час була занесена через
авторизований доступ до інформаційної системи СумДУ за всіма звітними
показниками, що дало змогу детальніше відобразити активність студентів, яка,
у порівнянні з минулим роком, дещо знизилася 73,2 % від загальної кількості
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студентів. Зниження загального показника пояснюємо високим рівнем трудової
зайнятості студентів четвертого, п’ятого та шостого курсів, через це показники
їхньої активності в інших сферах є низькими. Найвищий відсоток активності
прослідковується на першому та другому курсах.
Порівняння показників позанавчальної діяльності факультету ІФСК
2017 р.

2018 р.

Загальна

Позанавчальна

Загальна

Позанавчальна

кількість

активність

кількість

активність

студентів

студентів

студентів

студентів

798 студ.

600 студ. – 75 %

770 студ.

569 студ. – 74 %

Протягом року проведені психологічні тестування в студентському
середовищі. Надаються соціально-педагогічні консультації учасникам АТО,
членам їх родин, переселенцям. Кафедра брала участь у реалізації спільного з
Лігою соціальних працівників проекту з протидії торгівлі людьми (за підтримки
Міжнародної організації міграції) , а також проекту Жіночого консорціуму
України по підвищенню фінансової грамотності жінок. Студенти та викладачі
долучались до акції «Walk for Freedom»,

брали участь у арт-заходах

"Вирішення конфліктів за допомогою арт-терапії", працювали в якості
волонтерів на Всеукраїнських тижнях моди та на заходах міського рівня у
рамках Міжнародного фестивалю «Ніч музеїв». Інформація про ці заходи (у т.ч.
підготовлена самими студентами також розміщена на кафедральному сайті).
Цього року на факультеті ІФСК відзначили День української мови та
писемності та написання Всеукраїнського диктанту-2018 та реалізували
кілька масштабних проектів, як-от: «Соціальний оскар СумДУ», конкурс
віршів та художнього перекладу “Alter Ego”, V Молодіжний фестиваль
реклами «Восьма барва», а також «Дитячі свята у дворах сумських
багатоповерхівок», «Голос жінки має силу», «Створення безпечного та
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дружнього середовища у школах: планування та організація роботи з
попередження насильства» та конкурс шкільних есе «Що для мене є безпека?».
Кафедра журналістики та філології брала участь у Турнірі юних
журналістів, разом із Департаментом освіти Сумської обласної адміністрації
провела ІІ (обласний) етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Кафедрою ЖіФ
започатковано низку заходів, спрямованих на підвищення медіаграмотності
учнів. Зокрема це: тренінги, майстер-класи, семінари для школярів і вчителів,
конкурс шкільних видань.
Протягом року кафедрою ППСТ проведено 2 заходи всеукраїнського
рівня: 1) І-й Всеукраїнський форум «Технології забезпечення права дитини на
сім'ю в умовах сучасної України: досвід і перспективи», присвячений 30-річчю
запровадження форм сімейної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування в Україні, за участі Уповноваженого Президента
України з прав дитини Миколи Кулеби; 2) Всеукраїнська науково-практична
конференція «Громадська участь в управлінні громадою: виклики, стратегії,
механізми (в рамках проету «Активізація молоді та жінок у розвитку громад
Полтавської та Сумської областей» за фінансової підтримки USAID в межах
програми «Долучайся!», яка виконується Pact).
Також

було

проведено

профорієнтаційні

заходи:

зустрічі

із

успішними випускниками-перекладачами, екскурсія до районного суду (в
рамках підготовки перекладачів юридичного спрямування), до концерну
«NICMAS», проведено навчальні візити до

Міської ради, зустріч

з

кореспондентами каналу СТБ. Окремо слід відмітити профорієнтаційні заходи,
організовані нашими студентами та викладачами для школярів міста Суми та
Сумської області (Тренінг «Правильний вибір майбутньої професії» для
школярів м. Охтирка, профорієнтаційний захід «Соціальна блуканина» у
форматі інтелектуальної гри «Брейн-ринг» для школи учнів Сумських
шкіл № 15 та № 25). Вважаємо за необхідне відзначити започаткування
щорічної фотовиставки «Перекладацькі канікули» з метою піднесення іміджу
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перекладачів, різнопланового висвітлення їх діяльності та популяризації
професії.
На базі кросмедійної лабораторії та навчальних теле- та раідостудії
працює Школа журналістики СумДУ для учнів 8-11 класів сумських шкіл.
Керівник школи – випускниця кафедри журналістики та філології СумДУ,
аспірант кафедри журналістики Юлія Коваль.
Кафедрами факультету ІФСК було організовано чимало зустрічей з
потенційними роботодавцями: зустріч із керівником Служби у справах дітей
Сумської обласної адміністрації Ю. Каліновським, з депутатом Сумської
міської ради Д. Наталухою, з практикуючим психологом Лисянською Н., з
народним депутатом Ю. Дерев'янченком, з лікарем-наркологом КЗ СОР
«Обласний наркологічний диспансер» м. Суми В. Гегешком, з учасницями
творчого об'єднання «Студентське рекламне агентство», з редакторкою
телеканалу СТБ А. Котляр, із засновником та керівником рекламного агентства
«RG Region» В. Рудикою, із редактором відділу веб-редакції та новітніх медіа
В. Лубчаком

та

більд-редактором

газети

«День»

М. Тимченком,

із

практикуючим перекладачем Міжнародної делегації Червоного Хреста в
Україні І. Ващуком, засновницею компанії працевлаштування за кордоном
Л. Таран, тележурналістом каналу «1+1» І. Наливайком.
У 2018 році особливу увагу було сфокусовано на навчанні студентів у
рамках проходження різних професійно-орієнтованих тренінгів (особливо, на
кафедрі ППСТ – 12 заходів). Варто відзначити активну участь студентів
першого курсу у заходах з популяризації академічної доброчесності від
організації SAIUP.
Студенти кафедри ППСТ підчас постійно діючої ознайомчо-виробничої
практики у 2018 році працювали у різних громадських, приватних та
державних організаціях, зокрема в таких базах практики, як Відділення денного
перебування «Злагода», Сумський дитячий будинок імені С. Супруна, «Обласна
комунальна установа Сумської обласної ради «Соціальний гуртожиток для
дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Комунальна
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установа «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) «Берегиня», були волонтерами на Міжнародного
фестивалю «Ніч музеїв» 2018 та Міжнародному проекті Ukrainian Fashion Week
FW 18-19.
Майбутні

журналісти

та

рекламісти

впродовж

року

набували

професійного досвіду в якості кореспондентів та ведучих програм на
телеканалах UA:Перший, UA:Sumy, СТС, ТРК «А-TV», як автори матеріалів та
редактори в газетах «Життя Лебединщини», «Резонанс», в інтернет-виданнях
«SumyLiFe»,

«Афіша-Суми»,

Region

News-Суми,

«The

Sumy

Post»,

практикують навички дизайну у рекламних агентствах «Легіон», «ВРекламі».
На кафедрі організовано роботу студентського наукового об’єднання
«Телевізійник», студентської студії СтудTV «11-й поверх», студентського
наукового гуртка «Студентське рекламне агентство».
Роботи студентського наукового об’єднання «Телевізійник», СтудTV «11й поверх» під керівництвом Р. Стоян брали участь у різноманітних конкурсах і
фестивалях.
На XIV Всеукраїнському конкурсі телевізійних програм «Світ спорту»
(м.Київ) спеціальний Диплом у номінації «За краще розкриття ідей олімпізму»
отримав репортаж «Музей олімпійської слави» (Артем Прохода, магістрант
спеціальності «Журналістика»). Лауреатом у номінації «Спорт для всіх» став
відеонарис «Досконалість руху» (Ксенія Чорна, студентка спеціальності
«Переклад», Богдан Черняков, студент спеціальності «Журналістика»).
Диплом III ступеня Лауреата IX Міжнародного фестивалю телевізійних і
радіопрограм «Калинові мости» Вармія і Мазури, 2018 (Польща, ВарміноМазурське воєводство, м. Ольштин) у номінації «Одне серце – дві
Батьківщини» здобула відеоробота «Людина, яка об’єднала континенти»
(А. Долгополова, А. Прохода – студенти спеціальності «Журналістика»,
К. Чорна – студентка спеціальності «Переклад»).
Дипломантами

Міжнародного

дитячого,

молодіжного

фестивалю

аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела XXVII» (м. Київ) стали
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замальовка-есе «Той, хто йде до мети» (А. Долгополова, Б. Черняков) та
репортаж-замальовка

«Людина,

яка

об’єднали

континенти»

(К. Чорна,

А. Прохода).
Відеоробота А. Долгополової та Д. Солодовника «Ворожбянська опорна
школа» (репортаж) брала участь у Конкурсі від Євросоюзу на краще
висвітлення запровадження в Україні європейського досвіду (м. Київ).
Студенти освітньої програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» під
керівництвом Я.В. Яненка взяли участь у XIV Українському студентському
фестивалі реклами (у фінальному етапі у м. Київ – робота Альошиної Євгенії);
у ХІІ Міжнародному конкурсі студентських маркетингових, PR-проектів та
стартапів «Золотий компас».
Під керівництвом Ю.А. Козир у рамках курсу «Організація рекламної та
PR-кампаній» реалізовано співпрацю із громадськими організаціями міста:
студенти розробили проекти рекламної та PR-кампаній для сумської
благодійної організації «Світоч».
Під керівництвом О. М. Євтушенко шість студентів спеціальності
«Журналістика»

взяли

участь

у конкурсі

«Фактчек

для

журналістів-

початківців», їхні матеріали опубліковані на сайті https://www.checkregionua.info. Студентка Н. Новікова (МДм-61) здобула ІІІ місце в конкурсі.
Під керівництвом Н. С. Подоляки студентка-магістрантка О. Іваніна
посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі буктрейлерів (м. Київ) у номінації
«Розумна книга».
Під керівництвом Н. М. Прокопенко студенти-журналісти взяли участь в
обласному конкурсі учнівських робіт ім. В’ячеслава Чорновола серед школярів
загальноосвітніх навчальних закладів та студентів І-ІІ курсів ВНЗ Сумської
області (березень 2018 року). Хачатар’ян Каріна посіла 2 місце та отримала
грошову винагороду.
Телестудія

є

базою

навчально-виробничої

практики

студентів

спеціальностй «Журналістика», «Медіакомунікації», «Реклама і зв’язки з
громадськістю» денної та заочної форм навчання. У рамках профорієнтаційної
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роботи проводяться екскурсії під час днів відкритих дверей, конкурсів
студентської творчості, Всеукраїнського турніру юних журналістів, фестивалю
освіти й науки СумДУ, на замовлення відділу доуніверситетської підготовки, у
рамках стажування на факультеті підвищення кваліфікації, на замовлення
сумських шкіл під час канікул, Інституту післядипломної освіти та інших
закладів освіти.
В телестудії виготовлено понад 80 відеоробіт (62 сюжети, 8 передач,
6 студійних записів, 8 відеороликів). Із них на замовлення факультету ІФСК –
5, ректорату – 20, інших структурних підрозділів університету – 41.
На каналі «ATV» доцент О. О. Туляков веде щотижневу науковопопулярну передачу «Точка

росту» від

імені

Сумського

державного

університету.
Студенти кафедри германської філології набували перекладацького
досвіду у відділах та департаментах Сумського державного університету, у
Школі європейських мов, Центрі підтримки сім’ї «Студентський лелека» та у
приватних бюро перекладів. За участі студентів-перекладачів була успішно
проведена друга англомовна зміна у таборі дитячого відпочинку «Універ».
Офіс подорожей при перекладацькому навчально-методичному центрі
"LinguoStar" кафедри германської філології продовжує розширювати свою
географію, акцентуючи увагу на особливостях життя та праці у азіатських
країнах.
Важливим кроком в адаптації першокурсників та об’єднанні факультету
стала підготовка до традиційного конкурсу-огляду першокурсників «Золотий
інтеграл».

Студенти

показали

досить

високий

рівень

активності,

продемонструвавши різноманітні творчі здібності та таланти. Результатом
стало 5 перемог в номінаціях «Конферанс», «Режисура», «Авторський твір»,
«Сучасний танок», «Вільна хореографія (малі форми)». Слід зазначити, що за
кількістю набраних балів факультет посів друге місце у конкурсі.
Студенти факультету ІФСК гідно представляли університет на конкурсах
міжнародного рівня: 1 місця на Міжнародному конкурсі "Полтавські
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візирунки" здобули К. Комова , Т. Пляшник, А. Васіна, С. Малус. Варто
відміти призерок Міжнародного фестивалю «Срібна хвиля» Т. Костюченко та
Ю. Бердник. Особливої уваги заслуговує Є Легкобит із його перемогами на
Міжнародному фестивалі «Дивосвіт» (1 та 2 місця у двох номінаціях).
У 2018 році студенти факультету значно підвищили рівень, здобувши
призові місця у численних літературних (2 призові місця), танцювальних (2
призові місця), театральних (2 призові місця) та музичних (6 призових місць)
конкурсах державного рівня.
У 2018 р. досягнуто таких результатів у розвитку фізичної культури та
спорту. Кількість студентів, які брали участь у спортивних секціях і гуртках –
44 особи. На факультеті навчається 19 спортсменів (9 мають І розряд,
5 кандидатів у майстри спорту, 4 майстри спорту, 1 майстер спорту
міжнародного класу). Студенти факультету ІФСК представляють наш
університет на змаганнях і чемпіонатах з легкої атлетики, стрільби з лука,
настільного тенісу, стрибків у воду, біатлону, веслування на байдарках, самбо.
У позанавчальний час серед студентів проводяться турніри з шахів,
настільного тенісу, баскетболу, волейболу, футзалу, бадмінтону.
Протягом року відбулися профорієнтаційні заходи серед школярів та
студентів коледжів м. Суми (відп. П. М. Індик)
1

Футбол (юнаки)

2

Баскетбол (юнаки)

3

Футзал (дівчата)

4

Волейбол (дівчата)

5

Баскетбол (юнаки)

6

Баскетбол (юнаки). Райони

7

Волейбол (юнаки)

3–9.10.
2018 р.
12–16.11.
2018 р.
10–14.12.
2018 р.
5–7.12.
2018 р.
6–8.12.
2018 р.
13–15.12.
2018 р.
Січень
2019 р.

ЗЗСО
м. Суми
ЗЗСО
м. Суми
ЗЗСО
м. Суми
м. Суми
Машколедж
ОДЮСШ
м. Суми
ОДЮСШ
районів
ЗОШ
м. Суми

Індик П. М.
- // - // - // - //- // - // - // - //- // - // - // - //- // - // - // - //- // - // - // - //- // - // - // - //-
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8

Волейбол (дівчата)

9

Волейбол (юнаки)

10

Волейбол (юнаки)

11

Баскетбол (дівчата)

12

Волейбол (дівчата)

13

Баскетбол (дівчата)

14

Бадмінтон (юнаки)

15

Бадмінтон (дівчата)

16

Футзал (дівчата)

17

Бадмінтон (юнаки)

Лютий
2019 р.
26–28.02.
2019 р.
1–3, 8–10,
15–17.02.
2019 р.
Березень
2019 р.
Березень
2019 р.
Березень
2019 р.
12-14.03.
2019 р.
3–5.04.
2019 р.
Квітень
2019 р.
17–19.05.
2019 р.

ЗОШ
м. Суми
м. Суми
Хімколедж

- // - // - // - //- // - // - // - //-

ОДЮСШ
м. Суми

- // - // - // - //-

ЗОШ
м. Суми

- // - // - // - //-

ОДЮСШ

- // - // - // - //-

ОДЮСШ

- // - // - // - //-

СумДУ

- // - // - // - //-

СумДУ

- // - // - // - //-

ОДЮСШ

- // - // - // - //-

Коледжі

- // - // - // - //-

На міжнародних змаганнях студенти факультету здобули 2 срібні та одну
бронзову медаль. Олександр Колдовський став чемпіоном України з вільної
боротьби, а Вікторія Калюжна перемогла на Чемпіонаті України з бігу.
У волонтерському русі беруть участь 136 студентів факультету.
Волонтерські заходи, в яких брали участь студенти факультету ІФСК:
волонтерство у проектах Всеукраїнського масштабу (осінній тиждень моди
«Ukrainian Fashion Week», у «Ночі музеїв» та Днях Європи у Сумах);
волонтерство в рамках проектів «Дитячі свята у дворах сумських
багатоповерхівок», «Створення безпечного та дружнього середовища у школах:
планування та організація роботи з попередження насильства (Save the children
International), конкурсу шкільних есе «Що для мене є безпека?» (на базі Центру
досліджень

регіональної

безпеки);

виїзд

студентів

до

школярів

Краснопільської територіальної громади та м. Охтирка; участь у Всесвітній
кампанії активізму проти гендерно обумовленого насильства, Європейському
дні боротьби з торгівлею людьми, соціальному марафоні «Нові традиції
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соціальної відповідальності», у заходах відділень денного перебування
«Злагода» та Сумського дитячого будинку імені А. С. Супруна, у заходах
присвячених місцю арт-терапії у соціальній роботі. тренінги у ГО «Калинове
гроно», тема – «Наставництво», ГО «Товариство» - круглий стіл «Опіка чи
піклування? Правильний вибір в умовах законодавчих змін», для допомоги
особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Феліцитас».
На факультеті при кафедрі ППСТ плідно працює Психологічна служба, яка
надає допомогу та підтримку студентам, викладачам, співробітникам, а також
виконує замовлення на психологічні тестування для підприємств, установ і
організацій; проблемна лабораторія «Центр соціально-гуманітарних аспектів
регіональних досліджень», Гендерний ресурсний центр, Центр підтримки сім’ї,
Центр європейської та євроатлантичної інформації, Лабораторія моніторингу
якості освітньої діяльності та Ресурсний центр досліджень регіональної безпеки;
при кафедрі філософії – Центр сприяння регіональному розвитку. Студенти
залучаються до виконання науково-дослідних робіт, проведення конкретних
соціологічних досліджень при лабораторії «ЦСГАРД», у т.ч. з оплатою праці.
Також при кафедрі функціонує Психологічний гурток, де студенти навчаються
самостійно проводити дискусії, тренінги та консультування.
Планування роботи на 2019 р.
На підставі аналізу діяльності факультету в 2018 році та враховуючи
основні принципи розвитку університету, акцентуємо увагу на таких
пріоритетних напрямах роботи нашого колективу:
Актуальними залишаються завдання:
1. Формувати привабливий імідж спеціальностей факультету, враховуючи
тенденції розвитку освітніх послуг (як в Україні, так і у світі), шляхом
постійного моніторингу ринку праці, підготовки фахівців за дуальною
освітою з урахуванням рекомендацій Експертних рад роботодавців.
2. Розробити рекламну продукцію спеціальностей факультету.
3. Акредитувати спеціальність «Соціальна робота» за новими вимогами.
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4. Відкрити постійно діючу аспірантуру з підготовки докторів філософії
зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація германські мови.
5. З метою оптимізації формування контингенту іноземних студентів
проводити моніторинг міжнародного ринку освітніх послуг. Залучити
кафедру мовної підготовки іноземних громадян до профорієнтаційної
роботи факультету серед іноземних студентів.
6. Активно залучати студентів до участі у програмах довгострокової
міжнародної академічної мобільності за технологіями «включений
семестр», «паралельне навчання» та «подвійний диплом», а також у
програмах

мовного

та

наукового

стажування

за

всіма

спеціальностями.
7. Удосконалювати контент електронної форми навчання на базі
технологій e-learning, OCW-СумДУ та активізувати дистанційні курси
з метою впровадження інноваційних технологій навчання та
забезпечення конкурентних переваг на ринку освітніх послуг.
8. Покращувати

якісні

характеристики професорсько-викладацького

складу шляхом навчання за різними програмами стажування (у т.ч.
стажування в іноземних установах), реалізовувати кадрову програму
факультету з підготовки фахівців в аспірантурі й докторантурі.
9. Залучати більше студентів до виконання НДР з оплатою праці з метою
посилення

роботи

з

підготовки

студентів

до

всеукраїнських

предметних олімпіад та конкурсів наукових робіт, збільшення
кількості публікацій за участю студентів.
10.Збільшувати кількість статей ПВС, докторантів, аспірантів і студентів
у наукових виданнях, що індексуються БД Scopus та Web of Science
Core Collection і підвищувати статус наукових журналів факультету
ІФСК.
11.Створювати міжкафедральні й міжфакультетські робочі групи для
участі в конкурсах проектів НДР, залучати госпдоговірні, кошти
міжнародних грантів і проектів для подальшого розвитку матеріально-
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технічної бази факультету, розширювати спектр надання платних
послуг.

Декан факультету

доц. Сушкова О.М.

