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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2019 РІК
✔

Загальне збільшення масштабів та якості міжнародної діяльності в СумДУ, кількості
структурних підрозділів, співробітників та студентів, залучених до міжнародного
співробітництва (конкретні показники представлені нижче).

✔

Значне поширення культури міжнародного мислення серед структурних підрозділів,
співробітників і студентів університету; збільшення кількості активних учасників
міжнародної співпраці; сприйняття філософії успішності через міжнародний кроскультурний досвід. Затвердження рішенням вченої ради СумДУ від 21.03.2019 р. «Стратегії
інтернаціоналізації СумДУ на 2019-2025 роки».

✔

Високі позиції у міжнародних рейтингах: СумДУ входить до Всесвітнього рейтингу
дослідницьких університетів світу THE World University Rankings від Times Higher
Education на позиції 1001+; рейтинг THE кращих дослідницьких університетів світу в галузі
інженерії та технологій відзначає СумДУ на позиції 801+; згідно QS World University
Rankings СумДУ займає 4/5-у позицію серед ЗВО України, входить до ТОП-групи (3%)
провідних університетів світу та до топ-150 молодих вишів світу; за даними міжнародного
рейтингу Webometrics Ranking СумДУ посідає 1 місце та uniRank University Ranking – 3
місце серед ЗВО України; високі позиції за рейтингами QSEECA, U-Multirank, UI
GreenMetric.

✔

Успішна участь СумДУ у масштабній грантовій програмі ЄС Еразмус+. Отримання
університетом від Представництва ЄС в Україні та Національного Еразмус+ Офісу відзнак
ТОП-3 університетів України за програмами «Розвиток потенціалу вищої освіти» і
«Програми ім. Жана Моне», що є визнанням високого рівня досягнень СумДУ у виконанні
проєктів ЄС.

✔

Значне збільшення обсягів міжнародної грантової діяльності освітнього спрямування.
Залучення фінансування від більш ніж 140 організацій за грантами усіх типів.

✔

Успішне проведення «Днів міжнародної співпраці» за участі іноземних гостей з Ірландії,
США, Польщі, Нігерії, представників Американських та Британської ради, Національного
Еразмус+ Офісу.

✔

Реалізація проєкту обміну викладачами між СумДУ та Університетом Бінгем (Нігерія). Це
перший досвід такої співпраці між закладами вищої освіти України та Нігерії.

✔

Сумський державний університет увійшов до фіналу конкурсу проєктів з освітніх
технологій Reimagine Education Awards та представив Україну на виставці-конференції у
Лондоні. СумДУ став єдиним учасником від України та презентував свою екосистему
онлайн-навчання.

✔

Вдосконалення внутрішньої системи координації міжнародної діяльності через
делегування повноважень інститутам/факультетам та кафедрам університету, проведення
масштабної кампанії щодо запровадження у всіх без виключення інститутах/факультетах та
кафедрах системи обліку та обміну даними для більш ефективного аналізу відповідних
показників та розвитку даного виду діяльності. Розробка низки нормативних документів
для стимулювання розвитку міжнародного співробітництва.
Плани щодо розвитку міжнародної діяльності на 2019 р. виконано на 75 %.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УНІВЕРСИТЕТУ
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РУХУ
УНІВЕРСИТЕТУ
Розбудова сучасного успішного університету можлива лише в контексті глобального
науково-освітнього простору з урахуванням досвіду провідних світових закладів вищої
освіти.
Сумський державний університет має власну активну позицію щодо існуючих викликів
динамічного та швидкозмінного глобального простору, працює над посиленням
інституційної конкурентоспроможності у національному та міжнародному академічному
середовищі, розвиває власний багатонаціональний та мультикультурний профіль.
Важливим фактором інтернаціоналізації СумДУ є політика активного розвитку
міжнародної співпраці усіх підрозділів університету на усіх рівнях, популяризації
міжнародного та міжкультурного співробітництва, забезпечення реальної можливості
студентів та науково-педагогічного персоналу (шляхом надання їм відповідних ефективних
засобів) займатися навчальною та науковою діяльністю у інтернаціональному середовищі.
Сумський державний університет є впізнаваним у міжнародному та має високий авторитет у
вітчизняному науково-освітньому просторі, у тому числі вважаючи на відповідне
позиціювання у найбільш відомих світових рейтингах.
За результатами 2019р. географія міжнародного співробітництва СумДУ охоплює майже
100 країн світу.

СПІВРОБІТНИЦТВО СУМДУ З ІНОЗЕМНИМИ НАУКОВО-ОСВІТНІМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Сумський державний університет системно підходить до питання інтеграції у європейський
та світовий науково-освітянський простір, що реалізується, зокрема, через співробітництво із
зарубіжними університетами, асоціаціями, фондами та установами.
ПАРТНЕРИ СУМДУ ЗА КОРДОНОМ
У 2019 р. СумДУ було започатковано 24 нових формалізованих партнерств та підписано
відповідні угоди про довгострокове міжнародне співробітництво (у 2018р. – 21, у 2017р. – 17, у
2016 р. – 24, у 2015р. – 20) із зарубіжними партнерами з наступних країн: Литва, Польща, Китай,
Словаччина, Швейцарія, Чехія, Португалія, Німеччина, Молдова, Індія, Болгарія, Австрія,
Узбекистан. Вперше партнерські угоди були підписані з університетами Хорватії, Угорщини та
Киргизстану.
У підсумку, станом на 31.12.2019р. СумДУ має відповідно оформлену довгострокову
міжнародну співпрацю із 267 партнерами за кордоном (з них 18 – в ТОП 500 рейтингу QS, 29 - в
ТОП 1000 рейтингу Webometrics, 20 – в рейтингу Times Higher Education, 39 – в
Шанхайському рейтингу) у 50 країнах світу. Співробітництво реалізується в рамках 311 угод
різного типу.
Динаміка розширення кола іноземних партнерів університету
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Географія міжнародної співпраці університету за кількістю партнерств
(довгострокове співробітництво)

Примітка: партнерства з Росією відображають лише угоди про співробітництво, підписані до 2014 року.
Фактичне співробітництво наразі не здійснюється.
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ЧЛЕНСТВО УНІВЕРСИТЕТУ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА АСОЦІАЦІЯХ
Однією із форм міжнародної інтеграції університету є членство у провідних академічних
організаціях, що є важливим показником інтернаціоналізації та міжнародного визнання.
Сумський державний університет є членом 24 найбільш авторитетних академічних асоціацій
та спільнот світу.

МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГОВІ ОЦІНЮВАННЯ
Сумський державний університет входить до Всесвітнього рейтингу дослідницьких
університетів світу THE World University Rankings від Times Higher Education на позиції
1001+. Згідно з University Impact Rankings від Times Higher Education Сумський державний
університет – серед ТОП-300 університетів світу за рівнем суспільно-економічного впливу.
Рейтинг THE кращих дослідницьких університетів світу в галузі інженерії та технологій
відзначає Сумський державний університет на позиції 801+.
Згідно з міжнародним рейтингом закладів вищої освіти QS World University
Rankings Сумський державний університет входить до топ-групи 701-750 провідних
університетів світу, поділяє при цьому четверту-п’яту позицію серед українських ЗВО та
класифікується як університет з високою дослідницькою продуктивністю. Рейтинг QS також
визначив університет на позиції 101-150 серед «молодих» вишів світу, які «стрімко зростають».
Сумський державний університет входить до каталогу кращих дослідницьких
університетів світу від Шанхайського рейтингу.
За даними міжнародного рейтингу Webometrics Ranking of World Universities СумДУ
посідає 1 місце та uniRank University Ranking – 3 місце серед ЗВО України, а також
займає високі позиції у європейському рейтингу U-Multirank, який визначив більшість
показників навчальної, позанавчальної, міжнародної та інших сторін діяльності СумДУ такими,
що перевищують середньосвітові значення.
Згідно з міжнародним рейтингом SciMago Institutions Rankings Сумський державний
університет посідає 5 місце серед ЗВО України та входить до топ-200 університетів Центральної
та Східної Європи.
За версією міжнародного екологічного рейтингу UI GreenMetric Сумський державний
університет входить до топ-250 університетів світу. СумДУ став першим українським
університетом, який увійшов до цього екологічного рейтингу.
За даними наукометричної бази даних Scopus за кількістю цитувань світовою
науковою спільнотою публікацій вчених університету та індексом Гірша – СумДУ серед
лідерів науково-освітянського простору України.
За кількістю наукових та наукових-педагогічних працівників, що мають п’ять і
більше публікацій у виданнях, які індексуються базами даних Scopus та/або Web of Science
Core Collection, один з найвищих показників серед ЗВО України.
За результатами дослідження, що публікує Webometrics, університет посідає 2 місце серед
вишів України за цитованістю вчених в Google Scholar; репозитарій наукових робіт СумДУ
посідає 1 місце серед ЗВО України та є на 70 позиції в світовій класифікації.

Сумський державний університет має високі позиції за результатами консолідованого
рейтингу вітчизняних університетів «Osvita.ua» та входить в трійку університетів України
за оцінками якості навчання та в трійку кращих класичних університетів України у загальному
заліку, згідно з рейтингом «ТОП-200 Україна».
УЧАСТЬ СУМДУ В МІЖНАРОДНИХ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТАХ І
ПРОГРАМАХ. ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ЗАМОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ
ПАРТНЕРІВ
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МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
Міжнародна академічна мобільність є основою інтеграційного процесу у просторі вищої
освіти та одним з вагомих інструментів інтернаціоналізації сучасного університету.
Згідно зі Стратегією інтернаціоналізації Сумського державного університету на 2019-2025
роки і відповідним рішенням вченої ради від 21.03.2019р. щодо «Інтернаціоналізації діяльності
університету» в контексті академічної мобільності СумДУ ставить на меті наступне:
- активне залучення до програм міжнародних обмінів усіх без виключення
випускових кафедр, факультетів, інститутів із забезпеченням ними наявності діючих
програм академічної мобільності за кожною спеціальністю;
- запровадження цільових програм академічної мобільності за окремими освітніми
програмами, міжнародне визнання освітніх програм та їх компонентів;
- розвиток двосторонніх програм академічного обміну з університетами-партнерами,
удосконалення існуючих та започаткування нових спільних з іноземними
партнерами освітніх програм та програм подвійного диплому;
- розробка нових та вдосконалення існуючих внутрішніх механізмів реалізації
програм академічної мобільності в університеті у тому числі визнання та трансферу
результатів, стимулювання організації та участі у таких програмах;
- розвиток потенціалу інститутів/факультетів та кафедр університету щодо розуміння
та використання технологій міжнародної академічної мобільності;
- запровадження щорічного планування інститутами, факультетами та кафедрами
програм академічної мобільності як невід’ємної складової навчального процесу
(стосується як студентів, так і викладачів); розробка механізмів включення
компонентів, що пропонуються до вивчення за кордоном, до навчальних планів
освітніх програм;
- широке використання можливостей стипендіальних та грантових програм (на
кшталт Еразмус+, DAAD, програма ім. Фулбрайта) для залучення більш широкого
кола учасників усіх категорій;
- активне залучення до програм міжнародних обмінів іноземних студентів за
різноманітними формами академічної мобільності.

ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В РАМКАХ ДВОСТОРОННІХ УГОД ІЗ
ЗАКОРДОННИМИ ЗВО
У 2019 р. відділом міжнародних зв’язків спільно з інститутами/факультетами було проведено
роботу щодо організації програм академічної мобільності осіб, що навчаються та співробітників
університету із 51 ЗВО у 21 країні світу. З них, домовленості з 20 університетами ініційовано
відділом міжнародних зв’язків, 31 – з ініціативи інститутів/факультетів.
Географія партнерств СумДУ, за якими реалізуються програми академічної мобільності

СТИПЕНДІАЛЬНІ ТА ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА
ФОНДІВ
Відділом міжнародних зв’язків на системній основі забезпечується взаємодія з
представниками міжнародних організацій, офісів міжнародних програм, посольств іноземних
держав в Україні та приватних фондів, що надають стипендіальну та грантову підтримку
учасникам академічної мобільності.
Основні напрями роботи:
− реєстрація університету на платформах організацій-партнерів та організаційгрантодавців, у т.ч. підготовка інформації для профілю університету в цілому та за
відповідними галузями знань; переклад та надання на запити організаційгрантодавців витягів з установчих документів університету; виконання періодичних
процедур оновлення інформації;
− участь у заходах офісів програм з метою отримання інформації та представлення
університету;
− цільове інформування інститутів/факультетів, ВІОД, відділу докторантури та
аспірантури, наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і
молодих вчених СумДУ щодо можливостей участі в програмах академічної
мобільності загальноуніверситетського рівня;
− організація і проведення презентацій та інших інформаційних заходів на
загальноуніверситетському рівні (програми Еразмус+, ДААД, ім. Фулбрайта,

UGRAD тощо) при залученні представників міжнародних організацій, офісівпредставництв програм в Україні;
− індивідуальні консультації потенційних учасників загальноуніверситетських
програм академічної мобільності щодо вимог організацій-грантодавців;
− супровід процесів формування пакетів документів, проведення співбесід, номінація
кандидатів від університету.
У 2019 році коло пропозицій для всіх категорій охоплювало 53 програми академічної
мобільності у 25 країнах світу (2018 р. – 46 програм), з них 46 програм було запропоновано на
загальноуніверситетському рівні (при координуванні ВМЗ), 7 програм – з ініціативи
факультетів/інститутів.
Загальна сума фінансування, яку вдалося залучити за рахунок стипендіальних і грантових
програм у 2019 р. для підтримки учасників академічної мобільності становить 8,9 млн. грн.
Основні програми міжнародної академічної мобільності

Географія програм академічної мобільності, що пропонувались в СумДУ протягом
2019 року

З 2015 р. СумДУ є активним учасником грантової програми
ЄС Еразмус+, у тому числі за ключовим напрямом «Міжнародна
кредитна мобільність», спрямованої на стимулювання розвитку
міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, підвищення рівня
ключових навичок і компетенцій учасників освітнього процесу у
відповідності до світових тенденцій на ринку праці та викликів сучасного суспільства.
Протягом 2019 року відділ міжнародних зв’язків виконував 38 проєктів з кредитної
мобільності програми Еразмус+. Загальна сума фінансування, отримана на реалізацію
двосторонніх обмінів у 2019 році, становить 193 200 євро (більше 5,2 млн. грн.), у 2018 р.
– 112040 євро (3, 025 млн. грн.). За чотири роки участі у проєктах з кредитної мобільності
Еразмус+ більше 120 учасників від СумДУ стали стипендіатами програми.
Географія проєктів за ключовим напрямом «Міжнародна кредитна мобільність»,
що реалізуються в СумДУ

ПРЕДСТАВЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ В МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ
ПРОСТОРІ
Представлення університету в міжнародному інформаційному просторі здійснюється
зусиллями групи рекламно-інформаційного забезпечення ВМЗ, Центром медіа-комунікацій та
рекламної діяльності, групою інформаційного менеджменту веб-ресурсів ЦБВМ згідно напрямів,
затверджених «Концептуальними засадами діяльності СумДУ, стратегією розвитку на 2010-2020
роки», «Стратегією інтернаціоналізації СумДУ на 2019-2025 роки», рішенням вченої ради щодо
«Інтернаціоналізації діяльності університету» від 21.03.2019 року.
Багатомовне веб-середовище СумДУ
Згідно з наказом № 718-І «Затвердження версії 02 «Структури англомовного контенту
загальноуніверситетського рівня» від 09 вересня 2014 року у 2019 році здійснено наступні заходи
щодо оновлення і вдосконалення багатомовного контенту головного веб-сайту СумДУ:
 Створено 142 нових інформаційних сторінок англомовної версії сайту СумДУ завдяки
перманентному оновленню інформації.
 Розпочато роботу щодо модернізації структури англомовного сайту, заплановано
оновлення контенту та впровадження нових ідей щодо розміщення інформації та стилю її подачі
відповідно до цільової аудиторії.

 Забезпечується постійний переклад новин університету англійською мовою; проведено
підготовчу роботу щодо розробки німецької, китайської сторінок головного сайту СумДУ.
Адаптивна версія багатомовного сайту СумДУ отримує високі показники відсоткової
зміни у користуванні мобільними пристроями у 2019 році. Загалом кількість сеансів із
персонального комп`ютера склала 27 036 (у порівнянні з цим періодом 2018 року – 25 695), з
мобільних
телефонів – 21 465 (у порівнянні з цим періодом 2018 року – 17 792), а з планшетів – 1 049
(у порівнянні з цим періодом 2018 року – 1 448 сеансів). Таким чином, найбільша процентна зміна
(мобільні телефони) показує, що відвідувачі все більше користуються смартфонами для входу на
сайт.
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 Проводиться систематичний моніторинг стану англомовних ресурсів підрозділів
університету, які є складовими частинами єдиної інтегрованої веб-системи університету. Групою
рекламно-інформаційного забезпечення ВМЗ систематично проводилась перевірка 64 веб-сайтів
структурних підрозділів університету на якість та актуальність інформації англійською мовою.

