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Рейтинг інститутів та факультетів СумДУ за 2018 рік
Індикатор ефективності діяльності, ЕлІТ Рейтинговий рівень за 

індикаторами

І1 - науково-педагогічний потенціал, якість 
підготовки науково-педагогічних кадрів

І2 - диверсифікація рівнів та форм навчання, 
контингент осіб, що навчається, показники випуску
І3 - якість навчально-наукової роботи зі студентами 
та додаткові освітні послуги

І4 - якість міжнародної діяльності

І5 - рівень оприлюднення результатів наукової та 
науково-методичної діяльності

І6 - якість підготовки науково-педагогічних кадрів
І7 - якість представлення результатів діяльності в 
Інтернет та медіа - просторі
І8 - фінансова оцінка результатів інноваційної 
діяльності

І9 – якість позанавчальної діяльності інституту



ЕлІТ в рейтингах За рейтингом ІТ-ресурсу dou.ua факультет займає 7 
позицію в Україні за якістю підготовки ІТ-фахівців (вище 
ніж КПІ, КНУ, ХПІ, ХНУ, тощо), за даними міжнародного 
рейтингу QS факультет отримує високі оцінки у галузях 
фізики та астрономії, матеріалознавства, математики, 
комп’ютерних наук, електричної інженерії
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СумДУ (ЕлІТ) займає 7 місце в рейтингу між ХНУРЕ та 
КНУ. 

Сильні сторони СумДУ (ЕлІТ) : матеріально-технічна 
забезпеченість навчання (доступ до навчальних 
матеріалів, технологічні можливості, стан приміщень та 
гуртожитків), робота адміністрації ЗВО (готовність 
допомогти студентам, організація навчального процесу), 
престижність факультету.

СумДУ активно співпрацює з ІТ-компаніями і ділить 
лідерство з УКУ за активністю спільної організації 
навчальних курсів разом з ІТ-компаніями  (85% 
студентів та випускників СумДУ згадали про таку форму 
співпраці університету з ІТ-компаніями порівняно з 25% 
у середньому по всіх вишах) та допомогою студентам 
та випускникам у працевлаштуванні (83% проти 35% 
у середньому по всіх вишах). Крім того, ІТ-компанії 
часто допомагають вишу з технічним забезпеченням 
(68% опит проти 36% в середньому) та з організацією 
різних навчальних заходів, окрім повноцінних навчальних 
курсів (61% проти 30% у середньому). 3



ЯКІ ВИКЛИКИ?



Спеціальності Освітні програми ОР Підг. іноз

122 Комп'ютерні науки

Інформаційні технології проектування Б, М

Інформатика Б, М

Інформаційні та комунікаційні технології М

125 Кібербезпека Кібербезпека Б

113 Прикладна математика
Прикладна математика Б, М

+Наука про дані та моделювання складних 
систем М

172 Телекомунікації та радіотехніка Мережеві та інтернет-технології Б +

151 Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології

Комп'ютеризовані системи управління та 
робототехніка Б, М

171 Електроніка
Електронні інформаційні системи Б, М

+
Комп'ютерні системи та компоненти Б, М

153 Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи Б, М +

163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія М +

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання Б, М +

014.08 Середня освіта. Фізика Фізика Б

104 Фізика та астрономія
Фізика конденсованого стану ДФ +

Прикладна фізика та наноматеріали ДФ +

105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали ДФ +

113 Прикладна математика Прикладна математика ДФ

122 Комп’ютерні науки та інформац. технол. Комп’ютерні науки та інформаційні технології ДФ

Спеціальності факультету
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Динаміка прийому на 1й курс ОС «бакалавр», усі 
спеціальності та ф.н. ЗВО України

СУ
М

С
Ь

КА
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Динаміка прийому на 1й курс ОС «бакалавр», 
спеціальності ЕлІТ усі ф.н. ЗВО України

СУ
М

С
Ь

КА
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Динаміка прийому на 1й курс ОС «бакалавр»
усі спеціальності спеціальності ЕлІТ
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Відсоткові зміни вступу 2016-2019 роки
усі спеціальності спеціальності ЕлІТ
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Динаміка прийому у порівнянні з кількістю 
випускників шкіл м. Суми та Сумської області  



Динаміка прийому у розрізі спеціальностей 
(усі ОС блоку ІТ) 
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Динаміка прийому у розрізі спеціальностей 
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Співвідношення зарахованих студентів за 
географічним розподілом
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Частка випускників шкіл, які зараховані на 1й 
курс ОС «бакалавр»
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Динаміка загального контингенту у розрізі 
факультетів СумДУ

Динаміка контингенту осіб денної форми навчання, що навчаються в СумДУ
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ЯКІ ВИКЛИКИ?
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Кадровий склад факультету ЕлІТ

Загальний виділений
штат: 188 (189 ставок у 
2017/2018 н.р.)



Кадрове забезпечення та підготовка кадрів 

 55
аспірантів

на рік
 4

докторантів
на рік

за 5 років
35

захистів за 5 років
4

захисти
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Кадрове забезпечення та підготовка кадрів 
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Співпраця з компаніями

600+ учасників в 2019 20
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Друга черга Нового навчально-наукового 
корпусу СумДУ

Новий навчальний 
центр

NEW

21
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ЯКІ ВИКЛИКИ?



Заходи спрямовані на забезпечення якості 
освіти на факультеті 

Розробка тимчасових стандартів СумДУ по спеціальностям (затверджені державні стандарти вищої 
освіти з 2018 р. 9 – для ОР бакалавр та 1 – ОР магістр)

Створення Робочих проєктних груп, Рад роботодавців, співпраця з виспускниками

Розробка, перегляд  освітніх програм (ОР бакалавр, магістр, доктор філософії), структури 
навчальних планів згідно нових підходів та робочих програм навчальних дисциплін

Формування каталогів вибіркових дисциплін загальної та фахової підготовки

Розробка регламентів для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання, декларацію про 
академічну доброчесність студента щодо вимог до кваліфікаційних робіт. 

Аналіз анкетування здобувачів вищої освіти щодо оцінювання якості організації освітньої 
діяльності при вивченні навчальних дисциплін 

Заходи щодо забезпечення академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та викладачів
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Досвід,
Вміння 

доносити 
інформацію

Викладач
Інтерактивні 

технології 
навчання

ЕлІТне он-лайн навчання
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Дуальна форма здобуття освіти

Участь у пілотному проєкті МОН України із впровадження дуальної 
освіти (122 Компютерні науки (до 2023 року))

Закон України «Про освіту», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 660-р «Про 
схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти»

• розробка законодавчого підґрунтя для визнання 
національних стандартів якості професійної освіти

• здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг 
у сфері професійної освіти, оновлення освітніх 
стандартів

• підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із 
урахуванням вимог роботодавців у рамках нових 
організаційно-відмінних форм навчання

• реалізація пілотних проектів моделей дуальної форми 
здобуття освіти, проведення оцінки ефективності
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Акредитація освітніх програм

• Очікується результат
«Прикладна математика» 

(спеціальність 113 Прикладна 
математика)

• Очікується результат
«Електротехнічні системи 

електроспоживання» (спеціальність 
141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка)

• Підготовка документів
«Кібербезпека» (спеціальність 125 

Кібербезпека)

• Підготовка документів
«Електротехнічні системи 

електроспоживання» (спеціальність 
141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка)

26



Аналіз комплексно перевірених курсів

Активні кафедри: ЕЗПФ, ПМ та МСС, МАіМО, КН (ІТП, ІКТ)
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ЯКІ ВИКЛИКИ?



Кількість студентів, які брали участь у програмах 
міжнародної академічної мобільності (навчання та 
стажування)
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Загальна кількість викладачів та співробітників – 
учасників програм академічної мобільності наукового 
спрямування, підвищення кваліфікації та викладання 
за кордоном



Обсяги фінансування держбюджетних  НДР
м

лн
. г

рн
.
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Обсяги фінансування госпдоговірної тематики

млн. грн

Загальний обсяг фінансування госпдоговірної тематики
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Призові місця за результатами участі у 
ВКСНР та ВСО
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LOGO

ЯКІ ВИКЛИКИ?



Публікаційна активність
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

2019 р.
прогноз

Монографій 4 1 0 2 3 3

Наукових статей, всього 272 243 224 202 199 220

Тез доповідей, всього 444 466 316 321 299 299
Обраховуються БД 
Scopus 129 125 149 125 109 130
Статей, виданих за 
кордоном 108 110 112 120 131 152
Кількість НПП, які обрах. 
БД Scopus 79 83 85 118 134 134
Загальна кількість 
цитувань НПП (за БД 
Scopus)

3369 4363 5539 6744 8106 8106
Кількість цитувань НПП 
за звітний рік (за БД 
Scopus)

783 994 1176 1205 1362 1362
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Порівняльні характеристики публікаційної 
активності у БД Scopus
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Публікаційна активність окремих кафедр за роками 
у БД Scopus
(дані на 14.01.2020)
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Публікаційна активність окремих кафедр за роками 
у БД Scopus
(дані на 14.01.2020)

38



Індивідуальні показники НПП факультету 
згідно БД Scopus

a) Кількість  осіб, які мають 5 і більше публікацій.
b) Кількість осіб, що мають індекс Гірша.
c) Сумарний індекс Гірша.
d) Кількість штатних наукових і науково-педагогічних працівників.
e) Середнє значення індексу Гірша на 1-го працівника.
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LOGO

ВИХОВНА РОБОТАПозанавчальні активності ЕлІТних студентів 



Переможці конкурсу «ЗОЛОТИЙ ІНТЕГРАЛ-2019»
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    СПОРТИВНА РОБОТА
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Важливі події 2019 року 

• Науковий журнал «Нано- та електронної фізики» увійшов до «Переліку фахових 
журналів України» (Категорія «А»);

• Стаття д.ф.-м.н., проф. каф. ЕЗПФ Денисова С.І. та к.ф.-м.н., доц. каф. ЕЗПФ Лютого 
Т.В. опублікавана в журналі «Physical Review B», який входить до списку «Nature 
Index» (IF = 3,736). 

• Продовжений термін повноважень спецради Д 55.051.02 – по 31.12.2020 р.
• Участь в конференції «Наноматеріали: застосування та властивості» взяли участь 

вчені з близько 30 країн світу, у тому числі представники Каліфорнійського 
університету Лос-Анджелесу (США) - проф. Пауль Вейс (h = 70, к-сть документів: 
440, к-сть посилань: 17642, згідно БД Scopus), Токійського університету (Японія) - 
проф. Кацухіко Аріга (h = 102, к-сть документів: 736, к-сть посилань: 37656), 
Аргонської національної лабораторії (США) – проф. Семюель Бадер (h = 74, к-сть 
документів: 397, к-сть посилань: 18586) та дослідницького центру Еймса (НАСА, 
США) - проф. Меййя Меййяппан (h = 70, к-сть документів: 498, к-сть посилань: 
19541), головний наукового співробітник по розвідувальним технологіям.

 
                       

NEW



Завдання на 2020 р. та перспективи 
розвитку факультету 
• в ідкриття англомовних осв ітн іх  програм за ус іма 

спеціальностями факультету;
• розробка дистанційних курсів англійською мовою за ОС 

«магістр» та «бакалавр», з метою залучення іноземних 
студентів з КНР, Шрі-Ланки тощо;

• пошук партнерів,  п ідготовка та подання заявки на 
конкурс проєктів за програмою Європейського Союзу 
«Горизонт 2020» спільно з медичним інститутом;

• організація роботи з розвитку госпдоговірної та грантової 
тематики;

• проведення акредитації освітніх програм освітнього 
ступеня «Доктор філософії»;

• проведення ліцензування за ОС Магістр спеціальностей 
«Кібербезпека», «Телекомунікації та радіотехніка»;
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• проведення міжнародної акредитації ОП «Інформатика» та 
підготовка до міжнародного визнання інших ОП факультету 
згідно вимог німецької агенції ASIIN;

• актуалізація змісту ОП згідно потреб динаміки сучасного 
бізнесу, зокрема розвиток напрямів Data Science, Machine 
Learning, Big Data, etc;

• робота над збільшенням контингенту аспірантів та 
докторантів, кількості захистів дисертаційних робіт 
(особливо за ІТ напрямом);

• розвиток стартап-центрів та студентського стартап-руху;
• відкриття навчальних центрів ІТ компаній Brocoders, AMC 

Bridge та MindK у новому корпусі;
• реалізація моделей дуальної освіти спільно з бізнес- 

партнерами факультету;

Завдання на 2020 р. та перспективи 
розвитку факультету 
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• розвиток співпраці з університетами Франції та Латвії. 
Налагодження нових зв'язків з метою організації програм 
подв ійних  дипл ом ів  та  і нших  форм  ак адем ічно ї 
мобільності;

• започаткування проекту розроблення високоякісних он-
лайн курсів спільно з ІТ компаніями та розміщення на 
провідних ресурсах: Coursera, Edx, Udacity;

• впровадження моделі змішаного навчання для студентів 
ОС «Магістр», шляхом поєднання класичних підходів з 
навчанням на основі он-лайн курсів з залучення тюторів та 
менторів з ІТ компаній;

Завдання на 2020 р. та перспективи 
розвитку факультету 
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