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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ 
 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Динаміка контингенту осіб, які здобувають освіту у комплексі 

СумДУ (деталізована динаміка у розрізі структурних підрозділів СумДУ наведена у 

Додатку 1) 
 

З інформації, наведеної у Додатку 1 та на рис. 1.1, можна зробити висновок щодо 

збереження у звітному році тенденції до зменшення загального контингенту здобувачів 

освіти СумДУ: у 2020 році на 7,7%, у 2019 році на 5,0% по відношенню до 

попереднього року, у 2018 році – на 4,0%, у 2017 році – на 5,7%. 

За основними складовими контингенту здобувачів вищої освіти динаміка 

наступна (Додаток 2):  

 контингент здобувачів освітніх ступенів «бакалавра» та «магістра» (ОКР 

«спеціаліст») усіх форм здобуття освіти у 2020 році знизився на 12,9 % у 

порівнянні з попереднім роком (у 2019 році зниження становило 6,3%), при 

цьому контингент здобувачів денної форми знизився на 7,1%  (у 2019 році – 5,6% 

у порівнянні з попереднім роком), заочної та дистанційної форм – на 19,5% (у 

2019 році – на 9,5%); 

 у звітному році відбулось збільшення здобувачів ОКР «фаховий молодший 

бакалавр» та «молодший бакалавр» (молодший спеціаліст) загалом на 1,7% (за 

рахунок збільшення здобувачів Машинобудівного фахового коледжу СумДУ та 

Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу СумДУ на 3,4% 

та 7,5% відповідно, продовжує зберігатися тенденція зменшення контингенту 

здобувачів у Класичному фаховому коледжі та Шосткинському фаховому 

коледжі ім. Івана Кожедуба на 2,2% і 1,9% відповідно); 

 у 2020 році відбувається подальше суттєве зростання контингенту аспірантів, 

докторантів та здобувачів наукового ступеня «доктора філософії» на 33% у 

порівнянні з минулим роком (у 2019 році – 15,7% у порівнянні з попереднім 

роком); 

 залишається досить стабільним контингент клінічних ординаторів; 
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 у цьому році відбулось зростання інтернів на 26 % / 50 осіб (у 2019 році – на 

30,4% / 45 осіб до показника попереднього року). 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Динаміка змін контингенту здобувачів освітніх ступенів 

бакалавра, спеціаліста, магістра за формами здобуття освіти 
 

Зниження контингенту (рис. 1.2, Додаток 1) бакалаврів та магістрів (спеціалістів) 

відбулося як на денній, так і заочній формах здобуття освіти. Основною причиною 

зазначеного зниження контингенту здобувачів є втрати контингенту випускників 

бакалаврату при зарахуванні на магістерські програми – незважаючи на показники 

прийому випускників СумДУ минулих років та випускників інших ЗВО, різниця між 

випуском бакалаврів та прийомом до магістратури становить 1021 особу (Додаток 4). 

Помітно вплинуло на показники прийому до магістратури як денної, так і заочної 

(дистанційної) форм застосування технологій ЗНО при вступі на освітні програми 

правничого спрямування (вже вчетверте у звітному році) та проведення вступних 

випробувань з іноземної мови за технологіями ЗНО за  всіма іншими спеціальностями 

(окрім спеціальності 017 Фізична культура і спорт).  

Крім того, впливовим фактором на зменшення контингенту денної та заочної 

форм здобуття освіти є  зниження обсягів державного замовлення на прийом магістрів 

на основі ступеня бакалавра – за денною  формою здобуття освіти у 2020 році цей 

показник знизився на 26,7%, за заочною формою – на 27,1% (без урахування місць 

держзамовлення, які фінансуються Нацдержслужбою – збільшився на 16,7%). 

Необхідно відмітити той факт, що цього року відбулось зростання прийому за 

денною формою на основі повної загальної середньої освіти (далі – ПЗСО) у порівнянні 

з 2019 роком на 26,3% / 218 осіб (проти зниження прийому у 2019 році на основі ПЗСО 

у порівнянні з 2018 роком на 4,1% / 57 осіб). Це в свою чергу, позитивно відобразилося 

на загальному контингенті прийому (бакалавр та магістр на основі ПЗСО), який майже 

дорівнює показнику минулого 2019 року, 1322 особи у 2019 році та 1318 осіб, цього 

року. 

Суттєвим позитивним фактором впливу на показники прийому за заочною та 

дистанційною формами здобуття освіти є оголошення (другий рік поспіль) додаткового 

осіннього прийому громадян України на навчання за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб. Крім того, на показники прийому магістрів на навчання без відриву 

від виробництва також позитивно вплинуло оголошення прийому на освітню програму 
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«Управління та адміністрування в охороні здоров’я» (вперше проведено прийом у 2019 

році). 

В той же час, з урахуванням факторів, наведених вище, загальний прийом на 

магістерські програми денної форми здобуття освіти знизився на 45% (у 2019 році – 

14,4% у порівнянні з попереднім роком), заочної та дистанційної форм здобуття освіти 

– на 22,1% ( у 2019 році – 22,7% у порівнянні з попереднім роком) по відношенню до 

прийому 2019 року. 

Окрім втрат випускників бакалаврату при прийомі на магістерські програми, не 

менш вагомою причиною до зниження контингенту заочної та дистанційної форм 

освіти є перевищення випуску бакалаврів над сумарним прийомом здобувачів на основі 

ПЗСО та на основі ОКР молодшого спеціаліста.  

Також необхідно відмітити, що зменшення вступу на основі ОКР молодший 

спеціаліст відбувається за рахунок введення сертифікатів ЗНО на всі спеціальності з 

«Української мови і літератури» на всі спеціальності СумДУ та другого сертифікату 

ЗНО з предметів «Математика» та/або «Історія України» для вступу на галузь знань 

07 Управління та адміністрування та 051 Економіка, що суттєво знизило кількість 

поданих заяв. До цієї ситуації додається відсоток тих випускників фахових коледжів, 

хто не склав обов’язковий для вступу предмет з «Української мови та літератури» та 

інших предметів ЗНО («Математика», «Історія України»). 

Крім того, досить суттєво змінилася структура контингенту осіб, які здобувають 

освіту без відриву від виробництва – контингент дистанційної форми здобуття освіти 

зменшився на 39,2% / 302 особи, а контингент осіб, які здобувають освіту за заочною 

формою зменшився на 4,3% / 62 особи. 

Деталізована динаміка прийому здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» та 

«магістр» (ОКР «спеціаліст) за формами здобуття освіти наведена на рис. 1.3-1.5. 

 
 

 
Рисунок 1.3 – Динаміка прийому здобувачів  освітніх ступенів «бакалавр» та 

«магістр» (до 2016 року – «магістр» та «спеціаліст») на денну форму  
 

Загальний прийом бакалаврів та магістрів на денну форму здобуття освіти у 2020 

році (2066 осіб) знизився на 9,5% (216 осіб) у порівнянні з 2019 роком (було зараховано 

2 282 особи).  

Прийом здобувачів на основі ПЗСО залишився на рівні минулого року  

(зменшення становить 4 особи / 0,3%).  
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Кількість здобувачів, прийнятих на основі диплому молодшого спеціаліста, 

практично зменшилася на 15,6% у порівнянні з 2019 роком (зменшення становить 54 

особи).  

Прийом магістрів на денну форму знизився на 29,0% при зниженні контингенту 

випускників бакалаврату на 9,1%. Узагальнена динаміка прийому випускників 

бакалаврату денної форми здобуття освіти за рівнем магістра (спеціаліста) наведена на  

рис. 1.4 та в Додатку 2. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Показники прийому випускників бакалаврату денної форми 

здобуття освіти на відповідні програми магістратури (до 2016 року – магістратури та 

спеціалітету) 
 

Одним факторів впливу на зниження прийому до магістратури денної форми 

здобуття освіти у 2020 році стало зниження обсягів державного замовлення у 

порівнянні з попереднім роком на 27,3% (у 2019 році – 14,7%, у  

2018 році – 5,0%). Зауважимо при цьому, що у звітному році вже втретє розподіл 

обсягів держзамовлення на прийом до магістратури здійснюється за формульним 

підходом. Високі конкурсні позиції за критеріями загальноуніверситетського 

характеру дозволили знизити темпи зниження обсягів державного замовлення у 

СумДУ по відношенню до їх загальнодержавного значення. Рейтинг магістерських 

спеціальностей за відповідними конкурсними критеріями наведено у додатку 3. 

Останніми роками спостерігається зниження кількості випускників інших ЗВО 

та випускників СумДУ минулих років, які вступають на магістерські освітні програми 

з денною формою здобуття освіти. У той же час, у 2020 році продовжилася тенденція 

останніх років до зростання відсотка випускників бакалаврату денної форми здобуття 

освіти, які не продовжили подальше здобуття освіти на магістерських програмах.  

З урахуванням вищезазначеного, контингент І року навчання магістратури 

денної форми здобуття освіти виявився меншим за відповідний випуск бакалаврів на 

506 особи, що становить 46,2% втрат відповідного контингенту випускників 

бакалаврату денної форми (у 2019 році – 422 особи/ 40,8%, у 2018 році – 333 особи / 

28,3%, 2017 році – 372 особи / 29,8%). 
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Динаміка прийому бакалаврів та магістрів (спеціалістів) на заочну форму 

наведена на рис. 1.5 та в Додатку 2. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Динаміка прийому студентів ступеня (рівня) бакалавра, 

спеціаліста, магістра за заочною (дистанційною) формою здобуття освіти. 
 

У звітному році помітно зріс прийом здобувачів на основі ПЗСО – з 95 до 116 

осіб (на 22,1%). При цьому, у 2020 році частка першокурсників, зарахованих за рахунок 

коштів держбюджету збільшилась на 34,6 % у порівнянні до 2019 року. У той же час, 

у 2020 році відчутно знизилися показники прийому на освітні програми зі скороченим 

терміном здобуття освіти (на 60,1% / 150 осіб у порівнянні з 2019 роком), у 2019 році цей 

показник становив 7,0% / 29 осіб у порівнянні з 2018 роком.   

У звітному році вже вп’яте здійснювався прийом здобувачів на програми 

паралельної освіти (відповідні показники прийому враховані у загальних показниках 

прийому бакалаврів зі скороченим терміном здобуття освіти). Динаміка прийому на 

програми паралельної освіти у розрізі спеціальностей наведена у таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Структура прийому здобувачів на програми паралельної освіти 

(осіб/рік) 

Спеціальність 
Прийом на програми паралельної освіти 

2016 2017 2018 2019 2020 

035 Філологія 15 14 7 9 2 

051 Економіка 2 1 16 2 2 

061 Журналістика – – 1 4 – 

071 Облік і оподаткування 2 – – 2 – 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 4 2 1 7 – 

073 Менеджмент – – – 4 – 

075 Маркетинг – – – 1 – 

081 Право 39 26 20 13 7 

122 Комп’ютерні науки 1 – 3 5 3 

281 Публічне управління та адміністрування – – – – 3 

292 Міжнародні економічні відносини – – – – 4 

Усього 63 43 48 47 21 

136 136 129
71 95 116

397

486

389 412 383

233

1 010

810

656 639

494

383

2015 (з урахуванням 

УАБС)

2016 2017 2018 2019 2020

Прийом бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти
Прийом бакалаврів зі скороченим терміном навчання
Прийом магістрів (спеціалістів) на основі ступеня бакалавра
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Зниження контингенту за програмами паралельного навчання у 2020 році також 

супроводжується зменшенням подачі заяв здобувачем вищої освіти у зв’язку із введенням 

відповідних сертифікатів ЗНО для вступу за обраною спеціальністю. У 2019 році вступ за 

паралельними програмами склало 47 осіб, то у 2020 році – 21, що у порівнянні з 2019 

роком менше на 55 %. 

Динаміка показників прийому на програми магістратури (спеціалітету) за 

заочною та дистанційною формами здобуття освіти наведена на рис. 1.6. 
 

 
Рисунок 1.6 – Показники прийому випускників бакалаврату на навчання без 

відриву від виробництва за програмами магістратури (до 2016 року – з урахуванням 

спеціалітету) 
 

Компенсуючим фактором по відношенню до втрат контингенту випускників 

бакалаврату при прийомі до магістратури без  відриву від виробництва є прийом на 

навчання випускників інших ЗВО та випускників СумДУ минулих років: у звітному 

році – 45,7% прийому, у 2019 році – 56,8%, у 2018 році – 32,4% , у 2017 році – 29,1%.  

Узагальнені показники прийому до магістратури (спеціалітету) на денну та 

заочну (дистанційну) форми здобуття освіти наведені на рис. 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Узагальнені показники прийому випускників бакалаврату за 

програмами магістратури (до 2016 року – сумарно магістратури та спеціалітету) 

1 119

954

807

709

572

700

1 010

810

656 639

494

383

151

252
191 207

281

175

2015 (з урахуванням 

УАБС)

2016 2017 2018 2019 2020

Випуск бакалаврів (осіб)

Прийом магістрів (спеціалістів) на основі  ступеня бакалавра (осіб)

- у т.ч. прийом випускників інших закладів вищої освіти та випускників СумДУ минулих років (осіб)

2 075 2 110 2 057

1 884

1 607 1 641

1 850 1 809

1 534 1 481

1 107

818

293
402

271 272 334
199176 234

69 82
203

119

10,8% 14,3% 25,4% 21,4% 31,1%
50,2%

2015 (з урахуванням 

УАБС)

2016 2017 2018 2019 2020

Випуск бакалаврів

Зараховано магістрів (спеціалістів) на основі ступеня бакалавра, за усіма формами навчання

у тому числі випускників інших ЗВО та СумДУ минулих років 

у тому числі випускників інших ЗВО
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Аналіз інформації, наведеної на рис. 1.7, дозволяє зробити висновок щодо 

високого сумарного (на денну, заочну та дистанційну форми здобуття освіти) рівня 

втрат контингенту здобувачів при переході з навчання за ступенем бакалавра на 

навчання за ступенем магістра – у звітному році 1021 випускник бакалаврату не 

продовжив подальше здобуття освіти у СумДУ, що становить 62,2% випуску 

бакалаврів поточного року (у 2019 році – 813 випускників /31,1%, у 2018 році – 675 

випускників / 35,8% випуску). Зазначені втрати контингенту частково компенсуються 

обсягами прийому до магістратури випускників інших ЗВО та випускників СумДУ 

минулих років 199 осіб цього року ( 334 – 2019, 272 – 2018, 271 – 2017). 

Деталізовані показники втрат контингенту бакалаврів при прийомі до 

магістратури у звітному році наведені у Додатку 4. 

Показники прийому до магістратури випускників інших ЗВО є одним з 

конкурсних критеріїв розподілу місць держзамовлення на прийом магістрів у 

наступному році. Узагальнена динаміка прийому цієї категорії абітурієнтів наведена у 

Додатку 5. 

Узагальнені показники прийому на освітні програми зі скороченим терміном 

навчання наведені на рис. 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Узагальнені показники прийому на освітні програми зі 

скороченим терміном навчання 

 

Інформація, наведена на рис. 1.8, свідчить про те, що у звітному році прийом 

бакалаврів та магістрів на освітні програми зі скороченим терміном навчання 

зменшився загалом на  27,9% / 204 особи.  

Прийом на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною формою у звітному 

році на 15,6 % / 54 особи менший ніж аналогічний показник 2019 року (на 0,9% / 3 

особи більший за прийом на денну форму у 2018 році). 

Прийом за освітніми програмами за заочною та дистанційною формами здобуття 

освіти у 2020 році у порівнянні з попереднім роком скоротився на 39,2% / 150 осіб (по 

відношенню до 2018 року – на 7% / 29 осіб). При цьому останніми роками обсяги 

держзамовлення на прийом бакалаврів на основі рівня молодшого спеціаліста за заочною 

формою здобуття освіти є несуттєвими та не покривають навіть прийом осіб пільгових 

категорій (у 2020 році – 20 осіб,  у 2019 році – 20 осіб,  у 2018 році – 3 особи, 2017 році – 

16 осіб).  
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0
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УАБС)
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Прийом на освітні програми зі скороченим терміном навчання

- у тому числі за денною формою здобуття освіти

- у тому числі на заочною (дистанційною) формою здобуття освіти
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РОЗДІЛ 2 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЇ ТА 

ВІДКРИТТЯ НОВИХ НАПРЯМІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОТІ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

У 2020 році у комплексі СумДУ була ліцензована підготовка молодших бакалаврів 

(короткий цикл / початковий рівень вищої освіти) за спеціальністю 017 Фізична культура 

і спорт у класичному фаховому коледжі. 

Також було переоформлено ліцензії у сфері вищої та фахової передвищої освіти всім 

ВСП СумДУ на виконання наказу МОН від 07.05.2020 р. №606 «Про перейменування 

відокремлених структурних підрозділів СумДУ». 

Ліцензування в сфері вищої освіти у 2020 році було призупинено листом МОН 

України (№1/11-420 від 21.01.2020 року «Щодо нагальних питань впровадження Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої 

діяльності в сфері вищої освіти») до затвердження нової редакції Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності. 

Протягом 2020 року проведено акредитацію 10 освітніх програм СумДУ 

Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти (протягом 2019 року 

здійснено 22 акредитацій спеціальностей (програм) Державною акредитаційною комісією, 

та 4 Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО)): 

Таблиця 2.1 – Перелік освітніх програм СумДУ, які акредитовано НАЗЯВО в 
2020 році 

№ Тип та назва освітньої програми Спеціальність 
Статус 

акредитації 

Перший (бакалаврський) рівень 

1.  
ОПП «Електротехнічні системи 

електроспоживання» 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 
акредитована 

2.  ОПП «Банківська справа» 
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
акредитована 

3.  
ОПП «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» 

028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності 
акредитована 

4.  ОПП «Психологія» 053 Психологія зразкова 

5.  ОПП «Кібербезпека» 125 Кібербезпека умовна 

Другий (магістерський) рівень 

6.  ОПП «Медичне право» 081 Право акредитована 

7.  
ОПП «Технології захисту 

навколишнього середовища» 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 
акредитована 

8.  
ОНП «Облік, аудит і 

оподаткування в міжнародному 

бізнесі» 

071 Облік і оподаткування акредитована 

9.  
ОПП «Наука про дані та 

моделювання складних систем»  
113 Прикладна математика зразкова 

Третій  (освітньо-науковий) рівень 

10.  ОНП «Економіка» 051 Економіка зразкова 
 

Всього протягом 2019-2020 року НАЗЯВО акредитовано 14 освітніх програм 

СумДУ (з позитивним результатом 13 (ОПП «Кібербезпека» акредитовано «умовно») за 

10 галузями знань трьох різних рівнів вищої освіти з визначенням трьох освітніх 
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програм як «зразкових». Відповідно до п. 1 розділу 2. проєкту Порядку проведення 

інституційної акредитації закладів вищої освіти»: «Заклад вищої освіти може 

ініціювати проведення інституційної акредитації в разі, якщо у цього закладу є не 

менше 10 чинних сертифікатів про акредитацію освітніх програм від Національного 

агентства, іноземних акредитаційних агентств чи агентств забезпечення якості вищої 

освіти, сертифікати яких визнаються в Україні відповідно до законодавства (далі – 

іноземних агентств). Акредитовані освітні програми закладу вищої освіти, який ініціює 

проведення інституційної акредитації, повинні бути з не менше, ніж трьох різних 

галузей вищої освіти, Також у закладі мають бути акредитовані програми з першого, 

другого і третього рівня вищої освіти. Серед освітніх програм закладу, акредитованих 

Національним агентством, не менше двох повинні бути акредитовані з визначенням 

«зразкова».». 

Тобто при введенні в дію Порядку проведення інституційної акредитації закладів 

вищої освіти СумДУ може ініціювати проведення інституційної акредитації. 

В 2020 році також акредитовано 3 освітні програми відокремлених структурних 

підрозділів СумДУ Акредитаційною комісією України:  

o Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу: 

 ОПП «Розробка програмного забезпечення» зі спеціальності 121 Інженерія 

програмного забезпечення (рішення АКУ від 03.06.2020 № 139); 

o  Класичного фахового коледжу: 

 ОПП «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» зі 

спеціальності 133 Галузеве машинобудування (рішення АКУ від 03.06.2020        

№ 139); 

 ОПП «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів» 

зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (рішення АКУ від 

03.06.2020 № 139). 

У 2020 році вперше здійснено прийом на навчання: 

o бакалаврів за новою спеціальністю – 223 Медсестринство  ОПП «Екстрена 

медицина»; 

o молодших бакалаврів за спеціальностями: 

 133 Галузеве машинобудування (машинобудівний фаховий коледж, класичний 

фаховий коледж); 

 017 Фізична культура і спорт (класичний фаховий коледж); 

 073 Менеджмент (класичний фаховий коледж); 

 192 Будівництво та цивільна інженерія (класичний фаховий коледж); 

o фахових молодших бакалаврів за всіма спеціальностями відокремлених 

структурних підрозділів (у зв’язку з переоформленням ліцензій рівня молодший спеціаліст 

на рівень фаховий молодший бакалавр). 

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у комплексі СумДУ, 

порівняно з 2019 роком залишилася без змін. З урахуванням вищезазначеного, на 

сьогодні, у комплексі СумДУ освітня діяльність ліцензована за 55 спеціальностями. 

Повний перелік спеціальностей університету з розподілом між структурними 

підрозділами та освітніми рівнями наведений у Додатку 5.  

Узагальнена структура освітньої діяльності комплексу СумДУ наведена на 

рисунку 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Кількість ліцензованих спеціальностей університету 

Загальна кількість спеціальностей на рівнями освіти станом на кінець 2020 року 

наступна (рисунок 2.1).  

 за ступенем доктора філософії ліцензовано 24 спеціальності (у  2020 – 0, у 2018 

році – 23, у 2017 році – 22, у 2016 році – 19); 

 у магістратурі ліцензована підготовка за 32 спеціальностями (у 2020 – 0, у 2018 

році – 31, у 2017 році – 31, у 2016 році – 29);  

 підготовка бакалаврів ліцензована за 38 спеціальностями (у 2020 – 0, у 2018 році 

– 36, у 2017 році – 34, у 2016 році – 31);  

 підготовка молодших бакалаврів ліцензована за 6 спеціальностями (5 

спеціальностей в класичному фаховому коледжі та 1 спеціальність в 

машинобудівному фаховому коледжі (у 2020 році – 1, у 2019 – 5); 

 за рівнем фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) ліцензовано 

22 спеціальності (змін за останні роки не було, окрім трансформації ліцензій на 

підготовку молодших спеціалістів у ліцензію на підготовку фахових молодших 

бакалаврів). 

На сьогодні у комплексі СумДУ освітня діяльність фактично провадиться за 

55 спеціальностями: 

 за 22 спеціальностями рівня молодшого спеціаліста (усі ліцензовані 

спеціальності); 

 за 5 спеціальностями рівня молодшого бакалавра (усі ліцензовані спеціальності, 

окрім 015 Професійна освіта (Будівництво), за якою не оголошувався прийом); 

 за 38 бакалаврськими спеціальностями (усі ліцензовані спеціальності); 

 за 31 спеціальністю магістратури (за усіма ліцензованими спеціальностями 

магістратури, окрім спеціальності 229 Громадське здоров’я, за якою ще не 

оголошувався прийом); 

 за 24 спеціальностями ступеня доктора філософії. 

 Динаміка реалізації освітньої діяльності за ступенями бакалавра та магістра у 

розрізі навчально-наукових структурних підрозділів наведена у таблиці 2.2. 
 

55

24

12 11

2
6 7

2019, 2020

Кількість спеціальностей підготовки за підготовки фахівців, всього

у т.ч. з найвищим ступеня доктора філософіЇ

у т.ч. з найвищим ступеня магістра

у т.ч. з найвищим ступеня бакалавра

у т.ч. з найвищим рівнем молодшого бакалавра

у т.ч. з найвищим рівнем фахового молодшого бакалавра

Кількість професій професійно-технічного та професійного навчання
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Таблиця 2.2 – Динаміка кількості спеціальностей за ступенем бакалавра та 

магістра за структурними підрозділами університету 

Показник 

У
с
ь

о
г
о

 *
 у тому числі за структурними підрозділами: 

Т
еС

Е
Т

 

Е
л
ІТ

 

Н
Н

І 
 

Ф
Е

М
 

Н
Н

І 
Б

Т
 

«
У

А
Б

С
»

  

Н
Н

І 
 

п
р

ав
а 

 

ІФ
С

К
 

М
І 

К
І 

Ш
І 

Кількість спеціальностей, усього,  
у тому числі за найвищим рівнем: 

43 
(-) 

9 
(-) 

10 
(-) 

6 
(-) 

4 
(-) 

3 
(-) 

5 
(-) 

7 
(-) 

5 
(-) 

7 
(-) 

– бакалавра 
11 
(-) 

1 
(-) 

3 
(-) 

0 
(-) 

0 
(-) 

2 
(-) 

3 
(-) 

2 
(-) 

5 
(-) 

6 
(-) 

– магістра 
32 
(-) 

8 
(-) 

7 
(-) 

6 
(-) 

4 
(-) 

1 
(-) 

2 
(-) 

5 
(-) 

0 
(-) 

1 
(-) 

Кількість спеціальностей, за 
якими здійснюється фактична 
підготовка за денною формою 
здобуття освіти,  
у тому числі за найвищим рівнем: 

42 
(-) 

8 
(-1) 

10 
(-) 

6 
(-) 

4 
(-) 

3 
(-) 

5 
(-) 

7 
(+1) 

5 
(-) 

7 
(-) 

– бакалавра 
12 
(-) 

1 
(-) 

3 
(-) 

0 
(-) 

0 
(-) 

2 
(-) 

3 
(-) 

3 
(+1) 

5 
(-) 

6 
(-) 

– магістра 
30 

(-1) 
7 

(-1) 
7 

(-) 
6 

(-) 
4 

(-) 
1 

(-) 
2 

(-) 
4 
(-) 

0 
(-) 

1 
(-) 

Кількість спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка 
за заочною (дистанційною) 
формою здобуття освіти, 
у тому числі за найвищим рівнем: 

25 
(-1) 

7 
(-1) 

4 
(-) 

6 
(-) 

4 
(+2) 

1 
(-1) 

4 
(-) 

1 
(-) 

5 
(-) 

5 
(-2) 

– бакалавра 
3 
(-) 

1 
(-1) 

0 
(-) 

0 
(-) 

1 
(+1) 

0 
(-) 

2 
(-) 

0 
(-) 

5 
(-) 

5 
(-1) 

– магістра 
22 

(-1) 
6 

(-) 
4 

(-) 
6 

(-) 
3 

(+1) 
1 

(-1) 
2 

(-) 
1 

(-) 
0 

(-) 
0 

(-1) 
Примітка: * – станом на кінець звітного року, у дужках зазначено зміни порівняно з минулим роком 

 

Протягом звітного року порівняно з 2019 роком загальна кількість ліцензованих 

спеціальностей ступенів «бакалавр» та «магістр» залишилась без змін (таблиця 2.2). 

Необхідно зазначити, що дещо змінилась кількість спеціальностей за якими 

здійснюється підготовка в розрізі структурних підрозділів.  

 На факультеті ТеСЕТ у 2020 році за денною формою здобуття освіти не 

здійснювалася підготовка за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка ступеня «магістр». В Медичному інституті у 2020 році 

проведено перший набір за денною формою здобуття освіти за спеціальністю 223 

Медсестринство  ступеня «бакалавр». За заочною формою здобуття освіти:  

₋ кількість спеціальностей факультету ТеСЕТ, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів, зменшилась за рахунок того, що у 2020 році було здійснено останній 

випуск бакалаврів зі спеціальності 6.050403 Інженерне матеріалознавство; 

₋ кількість спеціальностей ННІ БТ «УАБС», за якими здійснюється підготовка 

здобувачів, збільшилась у зв’язку з набором магістрів та бакалаврів зі 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини та бакалаврів зі 

спеціальності 051 Економіка; 

₋ кількість спеціальностей ННІ права, за якими здійснюється підготовка здобувачів, 

зменшилась за рахунок того, що наприкінці 2019 року відбувся останній  випуск 

магістрів зі спеціальності 073 Менеджмент ОП «Управління фінансово-

економічною безпекою»; 

₋ ШІ СумДУ – зменшилась кількість спеціальностей освітнього ступеня 

«бакалавр»: 073 Менеджмент та 6.050201 Системна інженерія. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

3.1. Організація навчального процесу 

В умовах карантинних обмежень, пов’язаних із запровадженням посилених 

протиепідемічних заходів в Україні у зв’язку з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, навчальний процес в СумДУ у 2020 р. здійснювався за гібридною 

моделлю навчання, за якої навчальні заняття проводилися переважно в дистанційному 

форматі в режимі відеоконференцій. Для проведення занять викладачами 

використовувалися:  

o Платформи для проведення відеоконференцій: 

₋ Google Meet – абсолютна більшість у всіх підрозділах; 

₋ Zoom (ІФСК, ТеСЕТ, МІ) – значно рідше;  

₋ лекції в YouTube (МІ), Skype (МІ, ІФСК), Microsoft Teems – поодинокі випадки. 

o Найбільш поширені електронні ресурси для проведення практичних 

(лабораторних) занять : 

₋ MIX (всі підрозділи); 

₋ Google Classroom (ЕлІТ, ННІ ФЕМ, ННІ БТ «УАБС»). 

Особливістю організації навчального процесу в 2020 році є значне зростання 

рівня використання навчальних онлайн-ресурсів СумДУ. Бібліотекою СумДУ було 

надано у доступ 7 передплачених, 15 тестових баз даних, що вдвічі збільшило кількість 

доступних навчальних ресурсів. 

Функціонування системи електронних навчальних ресурсів СумДУ 

забезпечується комплексом таких програмно-інформаційних середовищ та 

спеціалізованих студій і лабораторій: 

₋ конструктор навчально-методичних матеріалів Lectur`ED 

(http://elearning.sumdu.edu.ua/); 

₋ OCW СумДУ (http://ocw.sumdu.edu.ua) – відкритий електронний ресурс 

структурованих колекцій навчально-методичних матеріалів дисциплін; 

₋ платформа відкритих онлайн-курсів «Екзаменаріум» 

(http://examenarium.sumdu.edu.ua/); 

₋ платформа дистанційного навчання «Salamstein» (http://dl.sumdu.edu.ua/); 

₋ платформа для змішаного навчання «MiX» (http://mix.sumdu.edu.ua/);  

₋ вебінар-студія http://studio.sumdu.edu.ua/; 

₋ відео-студія http://studio.sumdu.edu.ua/; 

₋ навчально-дослідницька лабораторія віртуальної та доповненої реальності 

«Ulab» https://ulab.sumdu.edu.ua/. 

Положенням про організацію освітнього процесу в СумДУ платформа MiX 

визначена як єдина система управління навчанням (LMS) в умовах гібридного 

навчання. На платформі вже зареєстровано понад 900 викладачів (у 2019 р. – 430), 

більше 10 000 здобувачів (у 2019 р. – більше 8000), понад 1300 курсів дисциплін із 

зареєстрованою активністю з 1688 використовуваних у 2020 р. (у 2019 р. – 360).  

Основні показники використання у 2020 р. платформи MiX в розрізі підрозділів 

наведені у табл. 3.1. Показники автоматизованої системи дистанційного навчання 

наведені в табл. 3.2. 

http://elearning.sumdu.edu.ua/
http://ocw.sumdu.edu.ua/
http://examenarium.sumdu.edu.ua/
http://dl.sumdu.edu.ua/
http://mix.sumdu.edu.ua/
http://studio.sumdu.edu.ua/
http://studio.sumdu.edu.ua/
https://ulab.sumdu.edu.ua/
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Таблиця 3.1 – Показники використання платформи MiX в розрізі підрозділів у 

2020 р. (належність до підрозділу визначена згідно навчального навантаження) 

Підрозділ 
Кількість активних 

здобувачів, осіб 

Кількість активних викладачів, 

осіб 

Всього по СумДУ 10403 716 

Медичний інститут 3568 266 

ЕлІТ 2017 112 

ІФСК 877 84 

ТеСЕТ 837 83 

ННІ ФЕМ 757 64 

ННІ БТ «УАБС» 525 76 

ННІ права 581 45 

КВП 181 3 

ЦЗДВН 963 – 

ВДА 97 – 

 

Таблиця 3.2 – Показники автоматизованої системи дистанційного навчання 

Показники Всього 2019 2020 
Порівняння з 2019 р. 

од. % 

Зареєстрованих користувачів 

з ролями студентів 
– 1614 1145 -469 -29% 

Зареєстрованих користувачів 

з ролями викладачів 
– 401 406 +5 +1% 

Розроблено віртуальних 

тренажерів 
1925 4 12 +8 +200% 

Розроблено тестових завдань 196539 14 482 15 719 +1 237 +9% 

Розроблено відеоматеріалів 1001 67 77 +10 +15% 

Розроблено версій 

дистанційних курсів 
805 32 41 +9 +28% 

у т.ч.: україномовних 539 32 38 +6 +19% 

російськомовних 233 0 0 +0 0% 

англомовних 33 0 3 +3 +100% 

Кількість ДК, що успішно 

пройшли процедуру 

комплексної перевірки 

226 16 17 +1 +6% 

 

 

3.2. Нормативне забезпечення навчального процесу 

У 2020 році, відповідно до положень Закону України «Про освіту», «Про вищу 

освіту» та вимог внутрішньої нормативної бази університету, проводилася системна 

робота з удосконалення організації навчального процесу. 

За результатами проведеної роботи: 

1. Продовжено роботу щодо вдосконалення нормативного забезпечення освітньої 

діяльності, а саме з удосконалення організації навчального процесу з урахуванням 

вимог акредитації, вимог затверджених стандартів вищої освіти, рекомендацій 

МОН України, зокрема: 
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− оновлено Положення про організацію освітнього процесу в СумДУ в частині 

визначення платформи MiX (mix.sumdu.edu.ua) як єдиної системи управління 

навчанням (LMS) в умовах гібридного навчання; 

− оновлено Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційних комісій Сумського державного університету з атестації 

здобувачів вищої освіти;  

− сформовано Положення про перезарахування результатів навчання здобувачів 

вищої освіти Сумського державного університету, отриманих у неформальній 

освіті. 

2. Здійснювалась постійна робота щодо забезпечення права здобувачів вищої 

освіти на вільний вибір дисциплін, зокрема: 

− сформована інструкція для здобувачів щодо вибору ДЗВ в особистому кабінеті 

українською та англійською мовами; 

− спільно з Центром інформаційних систем організовано формування в 

особистому кабінеті викладача списку здобувачів (динамічної групи) для 

вивчення ДЗВ, що дає можливість налагодження комунікації в умовах 

карантинних обмежень; 

− оновлено рекомендації для факультетів / інститутів щодо забезпечення 

здобувачам вищої освіти права на формування індивідуальної освітньої 

траєкторії з урахуванням вимог критерію 2.4 Положення про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; 

− організовано роботу та сформовано відповідний каталог із переліком видів 

рухової активності в межах вивчення дисципліни вільного вибору «Фізичне 

виховання за вибором виду рухової активності», орієнтованих на розвиток 

загальних компетентностей, відповідно до оновленої моделі, визначеної 

рішенням вченої ради університету з питання: «Стан виконання заходів із 

розвитку спортивно-масової роботи та організації навчального процесу з 

фізичного виховання» від 13.09.2018; 

− удосконалено макет розкладу занять та визначено етапи здійснення вибору 

здобувачами вибіркових дисциплін, а також критерії формування груп.  

3. Організовано роботу з інститутами та факультетами з виконання вимог стандартів 

вищої освіти, вимог ліцензування та акредитації в навчальному процесі, що 

висуваються до реалізації освітніх програм. 

Проводилась організаційна, консультативна робота з підготовки до акредитації 

освітніх програм усіх рівнів, в тому числі, підготовка та рецензування звітів про 

самооцінювання зазначених вище програм. 

4.  Здійснювалась робота щодо забезпечення реалізації навчального процесу в 

умовах карантину: 

 організовано оновлення графіка навчального процесу відповідно до змін в 

термінах прийому на навчання вітчизняних та іноземних громадян, внесено 

зміни в режим роботи (в розклад дзвінків), визначено порядок проведення 

навчальних занять залежно від рівня епідемічної небезпеки в регіоні; 

 сформовано рекомендації щодо проведення навчальних занять, організації 

контрольних і атестаційних заходів, у т.ч. заходів підсумкової атестації, в умовах 

карантинних обмежень тощо. 

 

https://sumdu.edu.ua/images/content/general/academic-council/decision_2018-12-13(2).pdf
https://sumdu.edu.ua/images/content/general/academic-council/decision_2018-12-13(2).pdf
https://sumdu.edu.ua/images/content/general/academic-council/decision_2018-12-13(2).pdf
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3.3 Реалізація англомовних освітніх програм та викладання англійською 

мовою  

 

У 2020 році англійською мовою викладалися 273 дисципліни (2019 р. – 245, 

2018 р. – 223, 2017 р. – 230) викладачами 31-ї кафедри (2019 р. – 34-х, 2018 р. – 35-ти, 

2017 р. – 34-х) для 145 груп англомовного проєкту (2019 р. – 126, 2018 р. – 103, 2017 р. 

– 85) та окремих дисциплін для 43-х україномовних груп (2019 р. – 22, 2018 р. – 10). 

Так, кафедрою КН прочитано 6 дисциплін англійською мовою для 14 україномовних 

груп, кафедрою ППСТ – 6 дисциплін (для 3-х груп), кафедрою ЕПБА – 4 дисципліни 

(для 5-ти груп), кафедрою маркетингу – 3 дисципліни (для 7 груп), кафедрою 

ПМтаМСС – 3 дисципліни (для 3-х груп), кафедрою ЕКіб – 3 дисципліни (для 2-х груп), 

кафедрою БОО – 2 дисципліни (для 5-ти груп), кафедрою АГПФЕБ – 1 дисципліни (для 

1 групи), кафедрою ФІП – 2 дисципліни (для 3-х груп).  

Викладання дисциплін англійською мовою здійснювали 263 викладачі (328 осіб 

– у 2019 р., 275 – у 2018 р.). Аналіз викладання дисциплін англійською мовою у розрізі 

інститутів (факультетів) з урахуванням відповідного рівня підготовки викладачів 

представлений у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 – Викладання дисциплін англійською мовою 

Підрозділ 

Кількість викладачів, залучених до навчального процесу 

Загальна кількість, осіб 

У т.ч. з сертифікатом рівня не нижче 

В2 або дипломом про вищу освіту з 

кваліфікацією викладача іноземної 

мови (крім кафедр мовної 

підготовки), осіб (у % до загальної 

кількості) 

2020 2019 2020 2019 

Медичний інститут 175 189 81 (47%) 85 (45%) 

ННІ БТ «УАБС» 25 41 14 (56%) 24 (59%) 

ЕлІТ 24 40 13 (54%) 15 (38%) 

ННІ ФЕМ 23 39 16 (70%) 26 (67%) 

ТеСЕТ 10 10 8 (100%) 7 (70%) 

ІФСК 8 6 2 (33%) 2 (33%) 

ННІ права 2 3 2 (67%) 2 (67%) 

СумДУ 263 328 136 (52%) 161 (49%) 

 

Англомовним проєктом у 2020 році були охоплені 1600 здобувачів вищої освіти 

(у 2019 р. – 1511, у 2018 р. – 1186), з яких 104 особи – громадяни України (у 2019 р. – 

210, у 2018 р. – 162). Кількість освітніх програм, які були охоплені англомовним 

проєктом у 2020 р. – 17 (у 2019 р. – 15, у 2018 р. – 12) (Додаток 7). 

Слід зазначити, що у 2020 р. перелік освітніх програм, що пропонуються для 

викладання англійською мовою, збільшився до 54 (23 – у 2019 р., 21 – у 2018 р.) 

(Додаток 6). Аналіз пропонованих та реалізованих англомовних освітніх програм у 

розрізі інститутів (факультетів) з урахуванням відповідного рівня підготовки 

викладачів представлений на рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1 Аналіз пропонованих та реалізованих англомовних освітніх 

програм у розрізі інститутів (факультетів) 

 

3.4 Контингент слухачів, які навчалися за програмою підготовки офіцерів 

запасу 

 

Показники контингенту слухачів, які навчалися за програмою підготовки 

офіцерів запасу наведені в таблице 3.4. 

Таблиця 3.4 – Чисельність слухачів, які навчалися за програмою підготовки 

офіцерів запасу* 

Підрозділ 2020  2019  Динаміка, % 

ЕЛІТ 101 75 +35% 

ННІ права 47 39 +21% 

ТЕСЕТ 46 45 +2% 

Медичний інститут 31 36 -14% 

ННІ БТ «УАБС» 20 17 +18% 

ІФСК 18 15 +20% 

ШІ 18 22 -18% 

ННІ ФЕМ 15 18 -17% 

КІ 10 5 +100% 

ЦЗДВН 6 5 +120% 

ВСЬОГО СумДУ 317 277 +14% 

Інші ЗВО 569 505 +13% 

Сума 886 782 +13% 

Примітка. Показники контингенту слухачів у звітному періоді визначені на кінець року як сума чисельності 

слухачів на початок звітного періоду, обсягів набору слухачів у звітному періоді та за вирахуванням чисельності 

слухачів, випущених у звітному періоді. 

54
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11 11
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Всього 

СумДУ
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"УАБС"

ЕлІТ МІ ТеСЕТ ННІ права ІФСК

пропоновані ОП, 2020 реалізовані ОП, 2020 пропоновані ОП, 2019 реалізовані ОП, 2019
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РОЗДІЛ 4 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ, ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ЗОВНІШНІМИ 

СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ І 

ВИПУСКНИКІВ 

 

4.1. Організація співпраці з роботодавцями щодо проходження практики та 

працевлаштування здобувачів вищої освіти та випускників 

Навчальний відділ практики та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів 

(далі – відділ) співпрацює з роботодавцями з питань практики, стажування та 

працевлаштування здобувачів вищої освіти та випускників. Більшість підприємств, 

установ та організацій є не лише замовниками кадрів, але й партнерами у формуванні 

освітніх програм та навчальних планів для підготовки компетентних фахівців. 

У 2020 році відділ в частині своїх функціональних обов’язків зосередив свою 

діяльність на наступних напрямках роботи: 

₋ розширення співпраці з підприємствами, установами та організаціями щодо 

організації та реалізації практико-орієнтованої підготовки здобувачів вищої 

освіти (залучення фахівців-практиків до освітнього процесу, проведення 

практичних занять в т.ч. на базах філій кафедр на підприємствах), проходження 

організаційно-виробничих та управлінських практик, стажування, а також 

пошук вакансій та працевлаштування здобувачів вищої освіти та випускників; 

₋ співпраця з випусковими кафедрами щодо забезпечення виконання ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти в частині залучення 

провідних фахівців-практиків до освітнього процесу тощо;  

₋ організація та координація спільних дій з інститутами, факультетами з метою  

інформування здобувачів вищої освіти та випускників щодо можливостей 

тимчасового та постійного працевлаштування за фахом, наявність вакансій, що 

надаються відділу підприємствами;  

₋ сприяння, супроводження та надання організаційно-правової допомоги 

випускникам у працевлаштуванні та їх адаптації на першому робочому місці; 

₋ організаційний супровід надання одноразової грошової допомоги випускникам, 

зокрема, при направленні у сільську місцевість випускників медичного профілю. 

Робота щодо тимчасового та постійного працевлаштування проводиться 

відділом постійно, незважаючи на законодавчо-нормативні документи щодо ліквідації 

обов’язкового відпрацювання випускників, які навчалися за державним замовленням. 

У звітному році успішно функціонує сайт відділу практики та інтеграційних 

зв’язків із замовниками кадрів, а також сторінки в соціальних мережах з розміщенням 

вакансій для здобувачів вищої освіти та випускників СумДУ. На сайті розміщено 

актуальну інформацію про бази практики та стажування для здобувачів вищої освіти, 

можливості для працевлаштування тощо. Також на сайті http://job.sumdu.edu.ua 

реалізовано механізм обговорення проєктів освітніх програм зовнішніми 

стейкхолдерами (роботодавцями, фахівцями-практиками, випускниками тощо). 

У 2020 році було укладено угоди про співпрацю з підприємствами, організаціями 

та установами щодо організації практичної підготовки та працевлаштування 

здобувачів вищої освіти та випускників СумДУ. Серед таких підприємств: 

http://job.sumdu.edu.ua/
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ТОВ «Брокодерс», Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю «Професіонал СВ», ТОВ «ГУАЛАПАК Україна», Північно-Східне 

міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми), Регіональний центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області, ТОВ «Сумська 

клініка лазерної медицини», Головне управління ДПС у Сумській області, 

ТОВ «Рекламна група Регіон», ТОВ «МЕДІА БИТЮК», Департамент кіберполіції 

Національної поліції України (ДКП), Державна установа «Центр пробації», Сумський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

ТДВ «Міжнародна страхова компанія».    

У 2020 на базі фахового машинобудівного коледжу СумДУ відкрито навчально-

виробничий центр дуальної освіти, оснащений найсучаснішим високотехнологічним 

обладнанням завдяки фінансовій підтримці державного, обласного, міського бюджетів 

та коштів груп підприємств «Технологія». Здобувачі спеціальностей 186 Видавництво 

та поліграфія і 133 Галузеве машинобудування (ОП «Технологія обробки матеріалів на 

верстатах і автоматичних лініях» та ОП «Хімічне і нафтове машинобудування») мають 

змогу навчатися безпосередньо на виробництві. В рамках пілотного проєкту для 

закладів фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною 

формою здобуття освіти (наказ МОН №1296 від 15.10.2019 р.) в СумДУ реалізовано 

елементи дуальної освіти для здобувачів спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та 

231 Соціальна робота.  

Враховуючи особливості освітнього процесу 2020 року, значно зменшилась 

кількість занять, проведених на базі філій кафедр. Узагальнена інформація щодо 

роботи випускових кафедр, що активно працювали в поточному  році з філіями кафедр, 

наведена в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Інформація щодо роботи функціонуючих філій кафедр на 

підприємствах 

Назва підприємства 

(організації), де розміщена 

філія (назва кафедри) 

Показники діяльності 

Навчальний 

процес 

Організація 

практики 

Залучення 

фахівців до 

рецензування 

кваліф. робіт 

Захист кваліф. 

робіт на 

підприємстві 

ТеСЕТ 

Сумський регіональний науково-

виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації (ТМВІ) 

так так так так 

ПАТ «Укрхімпроект» (ХІ) так так так так 

Концерн «Нікмас» (ТТФ) так так так - 

Державна екологічна інспекція у 

Сумській області (ЕПТ) 
так так так - 

Департамент екології та охорони 

природних ресурсів ОДА (ЕПТ) 
так так так - 

ЕлІТ 

Концерн «Нікмас» (КН, секція 

КСУ) 
так так так - 

ВАТ «Сумиобленерго» (ЕЕ) так так так так 

 

Слід зазначити, що ряд випускових кафедр не мають своїх філій, а для 

забезпечення практико-орієнтованої підготовки здобувачів вищої освіти із залученням 

https://rg.sumy.ua/
https://bituk.media/redakcziya/
https://www.cyberpolice.gov.ua/
https://www.cyberpolice.gov.ua/
https://www.probation.gov.ua/
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фахівців-практиків використовують клінічні бази в медичних закладах (додаток 9) та 

спеціалізовані навчальні центри ІТ-компаній (табл. 4.2), що розміщені в СумДУ.  

Таблиця 4.2 – Інформація щодо роботи функціонуючих навчальних центрів ІТ-

компаній 

Назва центру Назва компанії Спеціальність 

Навчальний 

процес 

(так/ні) 

Кафедра комп’ютерних наук 

Навчальний центр 

NetCracker 
NetCracker 

Комп’ютерні науки, прикладна 

математика та інші  
так 

Навчальний центр AMC 

Bridge 
AMC Bridge 

Комп’ютерні науки, прикладна 

математика та інші  
так 

Apptimized Academy Аптімайзд Оперейшнз 
Комп’ютерні науки, прикладна 

математика та інші  
так 

Навчальний центр 

Brocoders 
Brocoders 

Комп’ютерні науки, прикладна 

математика та інші 
так 

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем 

Навчальний центр VoIP 

технологій 
PortaOne 

Комп’ютерні науки, прикладна 

математика та інші  
так 

Навчальний центр 

Мобільної та веб-розробки 
MindK 

Комп’ютерні науки, прикладна 

математика та інші  
так 

 

З метою підготовки здобувачів вищої освіти та випускників університету до 

майбутнього професії, зростання можливостей їх працевлаштування з врахуванням 

вимог ринку праці та конкретних роботодавців щодо загальних та професійних 

компетентностей проведено ряд заходів. Зокрема: 

  «День кар’єри в ІТ», де ІТ-компанії розповіли учасникам заходу про напрями 

своєї діяльності, вакансії, перспективи працевлаштування тощо. На заході були 

представники компаній AMC Bridge, Apptimized, Brocoders, MindK, Netсracker 

Technology, PortaOne; 

  «День кар’єри ЄС», на якому під час дискусій, тренінгів та презентацій молодь 

ознайомили зі шляхами професійного зростання, освітніми та кар’єрними 

можливостями в європейському просторі; 

 для здобувачів вищої освіти СумДУ було проведено близько сотні зустрічей з 

роботодавцями, тренінгів та семінарів, більшість з яких були в онлайн-форматі. 

З метою сприяння працевлаштуванню та адаптації випускників медичних 

спеціальностей відділом щорічно з 2013 року проводиться робота щодо формування та 

подання необхідних документів до МОЗ та МОН України для виплати одноразової 

адресної грошової допомоги випускникам СумДУ. У 2020 р. таку допомогу отримали 

– 6, у 2019 – 3 особи, 2018 р. – 15 осіб, що є найбільшим показником серед ЗВО України. 

 

4.2. Працевлаштування здобувачів вищої освіти та випускників, 

проходження практики та стажувань, у тому числі за кордоном 

Відділ практики та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів в частині 

організації, обліку та контролю за проходженням усіх видів практик здобувачами 

вищої освіти університету здійснював наступні заходи: 
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₋ організація та сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти на 

тимчасовій основі та проходження стажувань як на українських підприємствах, 

так і за кордоном; 

₋ підготовка наказів щодо проходження здобувачами вищої освіти університету 

усіх видів практик у відповідності до графіку навчального процесу; 

₋ збір та узагальнення інформації випускових кафедр щодо майбутніх місць 

проходження практики; 

₋ погодження з базами практик кількості місць для проходження практики; 

₋ укладання договорів на проходження практики з підприємствами та установами 

міста і області; 

₋ організація поточного контролю за проходженням здобувачами вищої освіти 

практики. 

Здобувачі вищої освіти можуть поєднувати навчання з роботою за фахом. При 

цьому вони мають право на індивідуальне навчання у формі індивідуального графіку 

відповідно до Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком. 

Інформація щодо кількості здобувачів вищої освіти, що навчаються за індивідуальним 

графіком наведена в таблиці 4.3. 

Також здобувачам вищої освіти надається можливість працевлаштування під час 

навчання в структурних підрозділах. Узагальнення інформації щодо 

працевлаштування здобувачів вищої освіти на тимчасовій основі наведено в таблицях 

4.4 та 4.5. 

Таблиця 4.3 – Кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються за 

індивідуальним графіком (далі – ІГ) в розрізі інститутів/факультетів 

Підрозділ 

Контингент 

на кінець 

року, осіб 

Кількість здобувачів, які навчаються на ІГ, осіб 

Всього,  

осіб 
% 

в т.ч. через суміщення 

навчання з роботою за фахом 

к-сть осіб % 

ННІ ФЕМ 616 125 20% 111 89% 

ННІ БТ «УАБС» 532 48 9% 45 94% 

ЕлІТ 1413 117 8% 110 94% 

Медичний інститут 2875 6 0,2% 3 50% 

ТеСЕТ 641 35 5% 33 94% 

ННІ права 420 9 2% 8 89% 

ІФСК 573 6 1% 4 67% 

Всього 7070 346 5% 314 91% 
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Таблиця 4.4 – Кількість здобувачів вищої освіти, які працювали в структурних 

підрозділах СумДУ (організаційно-господарська діяльність) 

Назва структурного підрозділу або 

виду діяльності 

2019 2020 Динаміка 

(за весь  

рік),  

осіб (%) 

Динаміка 

(у т.ч. 

>3 міс.),  

осіб (%) 

за весь 

рік, осіб 

у т.ч. 

>3міс., 

осіб 

за весь 

рік, осіб 

у т.ч. 

>3міс., 

осіб 

Адміністративно-господарська 

діяльність  
3 2 4 4 1(33%) 2(100%) 

Медіа та рекламна діяльність  20 17 16 16 -4(-20%) -1(-6%) 

Міжнародна діяльність  15 7 17 6 2(13%) -1(-14%) 

Наукова діяльність  10 8 7 2 -3(-30%) -6(-75%) 

Навчально-організаційно управління  3 2 2 2 -1(-33%) 0(0%) 

Позанавчальна діяльність  25 22 16 16 -9(-36%) -6(-27%) 

Програмно-технічне забезпечення  52 40 37 33 -15(-29%) -7(-18%) 

Спорт та спортивно-оздоровча 

діяльність  
38 31 11 11 -27(-71%) -20(-65%) 

Студмістечко  4 4 2 2 -2(-50%) -2(-50%) 

Фінансова діяльність  4 4 3 3 -1(-25%) -1(-25%) 

ЦРКП 2 0 0 0 -2(-100%) 0(0%) 

ЕлІТ 5 4 4 4 -1(-20%) 0(0%) 

ІФСК  7 3 5 4 -2(-29%) 1(33%) 

МІ  11 7 6 6 -5(-45%) -1(-14%) 

ННІ БТ "УАБС"  2 2 3 2 1(50%) 0(0%) 

ННІ ФЕМ  3 3 2 1 -1(-33%) -2(-67%) 

ННІ права  2 1 1 1 -1(-50%) 0(0%) 

ТеСЕТ  2 0 2 2 0(0%) 2(100%) 

Всього 208 157 138 115 -70(-34%) -42(-27%) 

 

Таблиця 4.5 – Кількість здобувачів вищої освіти, які працювали в структурних 

підрозділах СумДУ (наукова діяльність) 

Факультет/ 

інститут 

2019 2020 
Динаміка 

за весь рік, 

осіб (%) 

Динаміка 

у т.ч. >3 міс., 

осіб (%) 
за весь 

рік, осіб 

у т.ч. 

>3 міс., 

осіб 

за весь 

рік, 

осіб 

у т.ч. 

>3 міс., 

осіб 

ЕлІТ  57 21 39 18 -18(-32%) -3(-14%) 

ІФСК  6 0 12 4 6(100%) 4(200%) 

Медичний 

інститут 
28 14 23 12 -5(-18%) -2(-14%) 

ННІ БТ "УАБС" 37 12 42 9 5(14%) -3(-25%) 

ННІ ФЕМ  49 22 35 20 -14(-29%) -2(-9%) 

ННІ права  7 3 9 2 2(29%) -1(-33%) 

ТеСЕТ  19 5 23 16 4(21%) 11(220%) 

Всього 203 77 183 81 -20(-10%) 4(5%) 

 

У 2020 р. у структурних підрозділах СумДУ працювало 321 здобувачів вищої 

освіти (у 2019 р. – 411), з них 197 – понад 3 місяці  (у 2019 році – 234). Університет 

виступає як база практики для здобувачів вищої освіти, де вони можуть підвищувати 

рівень своєї професійної підготовки та отримувати відповідну оплату праці.  
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Крім тимчасового працевлаштування, університет сприяв участі здобувачів 

вищої освіти у програмах стажування, практики та тимчасового працевлаштування за 

кордоном.  

Вже четвертий рік поспіль здобувачі вищої освіти факультету ЕлІТ мають змогу 

проходити практику на підприємстві AIUT Sp.z.o.o (м. Глівіце, Польща). У 2020 році 

через особливості карантинних обмежень лише 3 здобувачів вищої освіти пройшли 

стажування із запланованих 12 осіб. 

Крім того 59 здобувачів вищої освіти протягом року були тимчасово 

працевлаштовані за кордоном (Німеччина - 49, Польща - 6, ОАЕ – 1, Італія – 1, 

Туреччина – 1, Індія – 1), з них 39 осіб за фахом. 

На рисунку 4.1 представлена інформація про здобувачів вищої освіти, які брали 

участь у програмах стажування, практики, а також були тимчасово працевлаштовані за 

кордоном (без урахування програм мобільності). 

 
Рисунок 4.1 – Кількість здобувачів вищої освіти, які проходили практику, 

стажування або були тимчасово працевлаштовані за кордоном 

Кількість здобувачів вищої освіти, які проходили практику/стажування, а також 

були тимчасово працевлаштовані в розрізі інститутів та факультетів у 2018-2020 роках, 

представлена на рисунку 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Кількість здобувачів вищої освіти, які проходили практику, 

стажування або були тимчасово працевлаштовані за кордоном, у розрізі інститутів та 

факультетів у 2018-2020 роках 
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Навчальним відділом практики та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів 

здійснюється координація діяльності випускових кафедр зі збору інформації щодо 

працевлаштування випускників університету. Інформація про стан наповнення баз 

даних випускників та рівень працевлаштування випускників СумДУ в розрізі 

факультетів/інститутів наведено в Додатку 8. Варто зазначити про ефективну роботу 

випускових кафедр в цьому напрямку. Показник наповнення баз даних випускників за 

останні три роки складає 90%, рівень працевлаштування випускників СумДУ 

становить близько 85-90%. 

 

4.3. Формування баз даних стейкхолдерів та їх залучення до розробки, 

моніторингу освітніх програм 

У частині організації співпраці з зовнішніми стейкхолдерами (роботодавцями і 

випускниками) відділ практики та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів 

проводив постійну роботу щодо: 

− координації спільних дій з інститутами, факультетами та відповідними 

структурними підрозділами університету в частині створення та ефективного 

використання актуальних баз даних зовнішніх стейкхолдерів із урахуванням 

необхідності забезпечення успішної участі університету у академічних рейтингах; 

− координації роботи Експертних рад роботодавців по факультетам/інститутам. 

В частині координації роботи Експертних рад роботодавців реалізовано низку 

заходів щодо їх залучення до обговорення змістовної складової освітніх програм. 

Зокрема, переважна їх більшість оновила склад у відповідності до затверджених 

стандартів вищої освіті по окремим спеціальностям. З метою забезпечення 

інформаційної прозорості на сайтах факультетів/інститутів оприлюднено інформацію 

про Експертні ради роботодавців за спеціальностями (табл.4.6). 

 

Таблиця 4.6 – Інформація про Експертні ради роботодавців за спеціальностями 

в розрізі факультетів/інститутів 

Номер 

наказу  
Дата Спеціальність 

Оприлюднено 

інформацію на 

сайті 

(так/ні) 

Медичний інститут 

0035-І 12.01.2018 227 Фізична терапія, ерготерапія так 

0036-І 19.01.2016 222 Медицина так 

0514-І 02.11.2017 221 Стоматологія (зміни 0195-І  від 24.02.2020) так 

0576-І 15 08 2019 229 Громадське здоров'я  так 

0579-І 18.12.2017 228 Педіатрія так 

0668-І 19.09.2019 223 Медсестринство так 

0758-І 21.10.2019 071 Фізична культура і спорт так 

ННІ БТ «УАБС» 

0251-І 28.03.2019 051 Економіка так 

0252-І 22.05.2017 292 Міжнародні економічні відносини так 

0858-І 25.11.2019 071 Облік і оподаткування так 

0957-І 28.12.2019 072 Фінанси, банківська справа і страхування так 

ННІ права 

0276-І 09.04.2019 032 Історія та археологія так 

0683-І 23.09.2019 293 Міжнародне право так 
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Номер 

наказу  
Дата Спеціальність 

Оприлюднено 

інформацію на 

сайті 

(так/ні) 

0778-І 25.10.2019 081 Право (зміни 0853-І від 21.11.2019) так 

ННІ ФЕМ імені Олега Балацького 

0722-І 07.10.2019 075 Маркетинг так 

0733-І 11.10.2019 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність так 

0743-І 17.10.2019 281 Публічне управління та адміністрування» так 

0742-І 17.10.2019 073 Менеджмент (зміни 0859-I від 23.10.2020) так 

0200-І 07 03 2019 051 Економіка так 

0957-І 28.12.2019 072 Фінанси, банківська справа і страхування так 

ЕЛІТ 

0091-І 30.01.2020 171 Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка так 

0103-І 31.01.2020  171 Електроніка (ОП «Електронні інформаційні системи») так 

0143-І 17.02.2016 141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка так 

0182-І 26.02.2016 113 Прикладна математика так 

0296-І 23.03.2020 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології так 

0439-І 26.05.2020 
153 Мікро- та наносистемна техніка, 

163 Біомедична інженерія 
так 

0958-І 28.12.2019 122 Комп’ютерні науки, 125 Кібербезпека   так 

0962-І 03.12.2020 014 Середня освіта (Фізика) так 

ІФСК 

0597-І 06.07.2020 061 Журналістика так 

0849-І 20.11.2019 053 Психологія так 

0850-І 20.11.2019 028 Менеджмент соціокультурної діяльності так 

0851-І 20.11.2019 213 Соціальна робота так 

1031-І 28.12.2020 035 Філологія так 

ТЕСЕТ 

0085-І 30.01.2020 133 Галузеве машинобудування (зміни до наказу 0500-І) так 

0086-І 30.01.2020 131 Прикладна механіка (зміни до наказу 0526-І) так 

0363-І 11.05.2018 102 Хімія (зміни наказ 0490-І від 25.06.2019) так 

0491-I 25.06.2019 142 Енергетичне машинобудування  так 

0500-І 01.07.2019 133 Галузеве машинобудування так 

0526-І 09.07.2019 131 Прикладна механіка так 

0603-І 30.08.2019 132 Прикладне матеріалознавство так 

0625-І 06.09.2019 144 Теплоенергетика так 

0680-І 23.09.2019 

101 Екологія, 

183 Технології захисту навколишнього середовищ» (зміни 

0509-І від 12.06.2020) 

так 

0769-І 24.10.2019 102 Хімія (зміни до наказу №0490-І від 25.06.2019) так 

0810-І 06.11.2019 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

(зміни 0082-І від 29.01.2020) 
так 

Спостерігається позитивна динаміка залучення зовнішніх стейкхолдерів 

(роботодавців та випускників) до навчального процесу, в тому числі до рецензування 

кваліфікаційних робіт, а також роботи у складі екзаменаційних комісій з атестації 

здобувачів вищої освіти. В той же час існує не систематичне а, інколи, формальний 

підхід до організації роботи Експертних рад роботодавців в частині виконання їх 

функцій. 
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4.4. Організація дипломного проектування з орієнтацією на замовників 

кадрів 

Дипломне проектування є завершальним етапом навчання, що передбачає 

систематизацію, розширення теоретичних знань та практичних навичок зі 

спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, 

економічних, виробничих та інших завдань, а також розвиток навичок самостійної 

роботи та оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою 

проекту. 

Відділ практики та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів погоджує 

накази щодо закріплення керівників та затвердження тем кваліфікаційних (дипломних) 

робіт та збирає й узагальнює інформацію випускових кафедр щодо результатів роботи 

екзаменаційних комісій. 

Більшість кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти мають практичне 

значення. Підтвердженням їх практичної цінності є їх виконання на замовлення 

підприємств, організацій або університету. Також однією з ознак фаховості на 

сучасному ринку праці є рівень іншомовної підготовки, що може бути підтверджений 

захистом кваліфікаційних робіт іноземними мовами. 

Узагальнена інформація щодо якісних характеристик дипломного проектування 

в розрізі інститутів (факультетів) станом на 30.12.2020 р. представлено в таблиці 4.7. 

Аналіз звітів екзаменаційних  комісій з атестації здобувачів вищої освіти 

свідчить про збільшення кількості кваліфікаційних робіт, що виконані на замовлення 

підприємства та захищені іноземними мовами. 

Таблиця 4.7 – Якісні характеристики дипломного проектування здобувачів 

вищої освіти денної та заочної форми здобуття освіти 

Факультет/ інститут 

Проекти, виконані 
на замовлення 
підприємств 

Проекти, що 
захищені на 
підприємстві 

Проекти, що 
захищені іноземною 

мовою 
2018-19 2019-2020 2018-19 2019-2020 2018-19 2019-2020 

Магістри 
ЕлІТ 18 17 1 0 4 3 
ІФСК 0 9 0 0 39 47 
ННІ БТ УАБС 0 0 0 0 0 13 
ННІ права 0 0 0 0 1 0 
ННІ ФЕМ 22 38 0 0 10 10 
ТеСЕТ 39 38 3 0 1 2 
Всього (денне відділення) 79 102 4 0 55 75 
ЦЗДВН 75 91 42 41 10 0 

Всього магістрів 154 193 46 41 65 75 
Бакалаври 

ЕлІТ 20 6 0 0 4 1 
ІФСК 67 39 0 0 5 93* 
ННІ БТ УАБС 0 0 0 0 14 1 
ННІ права 0 0 0 0 0 0 
ННІ ФЕМ 17 51 0 0 2 3 
ТеСЕТ 18 8 0 0 0 0 
Всього (денне відділення) 122 104 0 0 25 98 
ЦЗДВН 36 51 18 32 0 6 
Всього бакалаврів 158 155 18 32 25 98 

Всього (бакалаври та 
магістри) 

312 348 64 73 90 173 

Примітка. * з них 87 робіт за спеціальністю 035 Філологія  
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У відповідності до вимог «Методичних вказівок щодо розроблення стандартів 

вищої освіти» (наказ МОН України від 01.06.2017 р. № 600) щодо оприлюднення 

кваліфікаційних робіт, у 2018 році розпочато роботу з їх розміщення у внутрішньому 

репозитарії СумДУ (eSSUIR). Так, усього в репозитарії за 2019-20 н.р. розміщено 2656 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, з них 1021 у закритій колекції, 1635 – у 

відкритому доступі. Показник розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 

освіти ОС «бакалавр» та ОС «магістр», становить 100%, що свідчить про високий 

рівень наповнення внутрішнього репозитарію СумДУ. Варто відмітити, що 

оприлюднення робіт є одним з ключових факторів підвищення якості їхнього 

виконання. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ «ВИДАВНИЦТВА СУМДУ» 

Усього видано у 2020 році «Видавництвом СумДУ» 354 найменування 

(2,1 тис. ум. друк. арк.), з яких 211 – друкованих видань, 143 – електронних (у 2019 р. 

– 271 найменування, з яких 157 – друкованих видань, 114 – електронних 

(1,6 тис. ум. друк. арк.)), наукової та навчально-методичної літератури, зокрема: 

o монографій – 22 (53 – в інших видавництвах); 

o підручників – 6 (116,01 ум. друк. арк.) (2 – в інших видавництвах 

(32,58 ум. друк. арк.)); 

o навчальних посібників – 50 (з яких 33 – друкованих видань, 17 – електронних) 

(603,57 ум. друк. арк.) (25 – в інших видавництвах (349,31 ум. друк. арк.)); 

o конспектів лекцій – 36 (2019 р. – 27);  

o методичних вказівок – 240 (2019 р. – 187), зокрема: 

– для практичних, лабораторних робіт                             134 (2019 р. – 99); 

– для самостійних, індивідуальних робіт                           91 (2019 р. – 71); 

– для курсового, дипломного проєктування                       15 (2019 р. – 17). 

 

Українською мовою видано 317 найменувань (89 %) навчально-методичної 

літератури. 

Таблиця 5.1 – Видано найменувань наукової та навчально-методичної 

літератури 

Найменування видання 
Видавництво СумДУ/в інших 

видавництвах 

Монографії 22/53 

Підручники 6/2 

Навчальні посібники 50/25 

Конспекти лекцій та методичні вказівки 276 

Програми та тези наукових конференцій 18 

Науковий журнал «Маркетинг та менеджмент 

інновацій» 
4 

Науковий журнал інженерних наук 2 

Науковий журнал «Філологічні трактати» 2 

Науковий журнал нано - та електронної фізики 5 

Східноукраїнський  медичний журнал 4 

Сумський історико-архівний журнал 2 

Науковий журнал «Правові горизонти» 5 

Науковий журнал «Сумська старовина» 2 

Науковий журнал «Економіка» 4 

Науковий журнал «BEL» 4 

Науковий журнал «FMIR» 4 

Науковий журнал «SEC» 4 

Інформація про видання навчально-методичної літератури інститутами 

(факультетами), надрукованої у 2020 році, наведена на рисунку 5.1. 

Дані рисунка 5.1 свідчать про низьку частку виданої літератури щодо 

запланованих обсягів. Середній показник виконання планів видань в університеті за 

2020 рік становить  56 % (заплановано – 632, видано – 354, у 2019 році – 45%).  
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Необхідно відзначити, що найвищий рівень виконання планів видань 

спостерігається в ННІ БТ «УАБС», ННІП та ТеСЕТ (77 %), а найнижчий – ННІ ФЕМ 

(26 %), кафедра військової підготовки – виконання плану 2018–2019 навчального року. 

 
Рисунок 5.1 – Видання наукової та навчально-методичної літератури 

інститутами (факультетами) у 2020 р. 

Аналізуючи видання інститутами (факультетами) навчально-методичної 

літератури англійською мовою, необхідно звернути увагу на те, що у 2020 році 

спостерігається збільшення кількості таких видань: із 12 у 2019 році до 31 у 2020 році 

(табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 – Видання інститутами (факультетами) навчально-методичної 

літератури англійською мовою  

Інститут, факультет 

Кількість найменувань  

навчально-методичної літератури 

2016 2017 2018 2019 2020 

МІ  6 10 8 7 13 

ННІ БТ «УАБС» - 2 - 1 12 

ТеСЕТ 1 1 4 - 3 

ЕлІТ 4 4 3 2 1 

ННІ ФЕМ  2 4 3 - 1 

ШІ  - - - - 1 

ІФСК 1 - - - - 

КВП - - - - - 

ННІП 1 - - 2 - 

КІ  - - - - - 

Разом 15 21 18 12 31 

Враховуючи необхідність забезпечення здобувачів вищої освіти, які навчаються 

за англомовними освітніми програмами чи вивчають окремі дисципліни англійською 

мовою, навчально-методичною літературою, показники, зазначені в таблиці 5.2, можна 

вважати задовільними. 

Дані, наведені на рисунку 5.2, свідчать про те, що загальний показник видань в 

університеті у 2020 році порівняно з 2019 роком збільшився на 30 %, зокрема, 

навчальних посібників – на 53 %, монографій – на 20 %, а також збільшилася кількість 

видань мовами міжнародного спілкування на 70 %.   
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Рисунок 5.2 – Видано підручників, навчальних посібників та монографій 

Таблиця 5.3 характеризує дані щодо показників видань у розрізі структурних 

підрозділів. Водночас позитивним є збільшення видання навчальних посібників 

факультетами ТеСЕТ, ІФСК та ННІ БТ «УАБС», а також зростання показника щодо 

видання монографій факультетом ТеСЕТ, ННІП та МІ. У МІ також спостерігається 

тенденція до збільшення видань підручників.  

Таблиця 5.3 – Видання підручників, навчальних посібників, монографій  

інститутами (факультетами)  
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ННІ БТ 

«УАБС» 
3 - 13 6 1 7 4 1 16 1 - 23 18 - 17 

ІФСК 14 2 6 10 - 13 9 - 13 15 1 10 25 - 6 

МІ  24 4 6 20/1 - 8 16 2 7 19 1 4 14 3 12 

ТеСЕТ 7 1 8 3 5 5 5 1 12 2 - 10 7 - 16 

ННІ ФЕМ  11 2 21 7 4 35 - 1 13 3 2 18 1 1 17 

ННІ права 4 1 7 7 3 10 - 1 14 4 1 5 6 - 11 

ЕлІТ 3 1 4 11 2 6 4 1 6 3 - 10 2 1 11 

КВП 7 2 - 5 3 - 2 1 - 1 2 - 2 3 - 

ШІ - - 1 - - - - - 2 1 - - - - - 

КІ  - 3 - - 2 - - 1 - - - 1 - - - 

Разом 72 16 62 64 20 78 40 9 77 49 7 65 75 8 75 
 

На рисунку 5.3 чітко простежується динаміка збільшення частки наукових та 

навчальних видань, надрукованих у Видавництві СумДУ, і зменшення – в інших 

видавництвах. 
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наукової та навчально-методичної літератури, разом

підручників, навчальних посібників, монографій мовами міжнародного спілкування
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навчальних посібників

монографій
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.

 
Рисунок 5.3 – Видання підручників, навчальних посібників та монографій 

видавництвом СумДУ та іншими видавництвами 

Друкарнею університету протягом 2020 року виконано 780 замовлень (2019 р.–

1080; 2018 р. – 1190; 2017 р. – 956). Виготовлено 610  шт. твердих переплетень для 

свідоцтв, посвідчень, вітальних папок, кандидатських та докторських робіт; 

89 кольорових обкладинок для навчальних посібників у твердому переплетенні і 2550 

– у м’якій палітурці та 1748 картонних переплетень для бухгалтерії та служб і відділів 

університету. Виготовлено та надруковано на повнокольорових машинах 

51236  різноманітних запрошень, кольорових буклетів та дипломів, грамот, афіш, 

листівок і візитних карток та ін. 
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Додаток 1 – Загальна динаміка контингенту осіб, які здобувають освіту у СумДУ 

Показник станом на кінець відповідного року 
Рік 

2015 * 2016 2017 2018 2019 2020 

ЗАГАЛЬНИЙ КОНТИНГЕНТ **  15 848  15 858 14 952 14 350  13 622 12570 

1 СТУДЕНТИ СТУПЕНЯ (РІВНЯ) БАКАЛАВРА, 

МАГІСТРА (СПЕЦІАЛІСТА) 
12 523  12 743  12 054  11 278  10 567 9289 

      у т.ч. освітні програми ТеСЕТ 1 504 1 478 1 292 1 099 1 039 856 

      у т.ч. освітні програми ЕлІТ 1 978 2 145 2 163 2 096 1 991 1774 

      у т.ч. освітні програми ННІ ФЕМ  2 013 1 957 1 680 1 519 1 422 1157 

   у т.ч. освітні програми ННІ БТ «УАБС» 1 443 1 211 1 073 974 742 681 

   у т.ч. освітні програми ННІ права 1 202 1 256 1 113 862 746 638 

      у т.ч. освітні програми ІФСК 810 987 987 923 841 724 

      у т.ч. освітні програми МІ 2 519 2 764 2 981 3 117 3 118 2897 

      у т.ч. освітні програми КІ 519 444 394 365 360 253 

      у т.ч. освітні програми ШІ 535 501 371 323 308 240 

    з них студенти денної форми здобуття освіти 8 252 8 813 8 817 8 378 7 909 7351 

      у т.ч. освітні програми ТеСЕТ 877 891 826 782 715 641 

      у т.ч. освітні програми ЕлІТ 1 226 1 448 1 551 1 473 1 423 1413 

      у т.ч. освітні програми ННІ ФЕМ  604 784 807 715 629 616 

   у т.ч. освітні програми ННІ БТ «УАБС» 1 210 975 853 687 586 532 

   у т.ч. освітні програми ННІ права 754 786 629 503 458 420 

      у т.ч. освітні програми ІФСК 699 801 800 756 658 573 

      у т.ч. освітні програми МІ 2 519 2 764 2 981 3 117 3 108 2875 

      у т.ч. освітні програми КІ 142 151 197 190 186 146 

      у т.ч. освітні програми ШІ 221 213 173 165 146 135 

    з них студенти заочної та дистанційної форм 4 271 3 930 3 237 2 900 2 658 1938 

      у т.ч. освітні програми ТеСЕТ 627 587 466 342 324 224 

      у т.ч. освітні програми ЕлІТ  752 697 612 608 568 375 

      у т.ч. освітні програми ННІ ФЕМ  1 409 1 173 873 804 793 632 

   у т.ч. освітні програми ННІ БТ «УАБС» 233 236 220 287 156 97 

   у т.ч. освітні програми ННІ права 448 470 484 359 288 224 

      у т.ч. освітні програми ІФСК 111 186 187 167 183 154 

   у т.ч. освітні програми МІ 0 0 0 0 10 22 

      у т.ч. освітні програми КІ 377 293 197 175 174 107 

      у т.ч. освітні програми ШІ 314 288 198 158 162 103 

2 СТУДЕНТИ ТЕХНІКУМІВ, КОЛЕДЖІВ 2 630 2 557 2 453 2 487 2 360 2400 

      у т.ч. студенти МФК (МК)  749 709 700 710 685 708 

      у т.ч. студенти ШФК ім. І. Кожедуба (ХТК ШІ) 432 404 337 346 318 312 

      у т.ч. студенти КФК (ПТ КІ) 812 835 829 840 813 795 

      у т.ч. студенти КІПФК (ІПТ КІ) 637 612 587 591 544 585 

    з них студенти денної форми здобуття освіти 2 515 2 449 2 348 2 392 2 263 2304 

      у т.ч. студенти МФК (МК)  749 709 700 710 685 708 

      у т.ч. студенти ШФК ім. І. Кожедуба (ХТК ШІ) 432 404 337 346 318 312 

      у т.ч. студенти КФК (ПТ КІ) 697 727 724 745 716 699 

      у т.ч. студенти КІПФК (ІПТ КІ) 637 612 587 591 544 585 

    з них студенти заочної форми здобуття освіти 115 108 105 95 97 96 

      у т.ч. студенти МФК (МК)  0 0 0 0 0 0 

      у т.ч. студенти ШФК ім. І. Кожедуба (ХТК ШІ) 0 0 0 0 0 0 

      у т.ч. студенти КФК (ПТ КІ) 115 108 105 95 97 96 

      у т.ч. студенти КІПФК (ІПТ КІ) 0 0 0 0 0 0 

3 СЛУХАЧІ 695 558 445 585 695 881 

    Аспіранти, докторанти, здобувачі наукового ступеня 377 307 306 375 434 577 

    Інтерни, клінічні ординатори 278 231 139 210 261 304 

    Перепідготовка спеціалістів 40 20 0 0 0 0 

Примітки: ** - без урахування учнів (професійно-технічна та професійна освіта) та слухачів короткотермінових 

форм освіти 
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Додаток 2 – Динаміка зарахування на магістерські програми СумДУ випускників інших ЗВО 

№ 

з/п 

Код та назва  

спеціальності * 

Інститут, 

факультет, 

центр 

Прийом 2019 року Прийом 2020 року 

Денна форма 

здобуття освіти 

Заочна та дистанційна 

форми  
Разом 

Денна форма 

здобуття освіти 

Заочна та дистанційна 

форми  
Разом 

Усього 
з інших ЗВО 

Усього 
з інших ЗВО 

Усього 
з інших ЗВО 

Усього 
з інших ЗВО 

Усього 
з інших ЗВО 

Усього 
з інших ЗВО 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

1. 
281 Публічне управління та 

адміністрування 

ННІ ФЕМ 7 3 42,9 7 2 28,6 14 5 35,7 4 1 25,0 12 3 25,0 16 4 25,0 

ЦППО    135 79 58,5 135 79 58,5    78 47 60,3 78 47 60,3 

Усього 7 3 42,9 142 81 57,0 149 84 56,4 4 1 25,0 90 50 55,6 94 51 54,3 

4. 

152 Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна 

техніка 

ТеСЕТ    15 5 33,3 15 5 33,3    9 4 44,4 9 5 44,4 

5. 101 Екологія ТеСЕТ 8 1 12,5 17 4 23,5 25 5 20,0    3 1 33,3 3 1 33,3 

15. 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

ЕлІТ 13 1 7,7 7 1 14,3 20 2 10,0 14   15 7 53,3 29 7 24,1 

3. 017 Фізична культура і спорт МІ 20 4 20,0 9 6 66,7 29 10 34,5 25 5 20,0 5 2 40,0 30 7 23,3 

8. 051 Економіка 

ННІ ФЕМ 8 1 12,5 13 4 30,8 21 5 23,8 8   24 8 33,3 32 8 25,0 

ННІ БТ 16  0,0    16   9 1 11,1    9 1 11,1 

Усього 24 1 4,2 13 4 30,8 37 5 13,5 17 1 5,9 24 8 33,3 41 9 22,0 

2. 073 Менеджмент ННІ ФЕМ 25 5 20,0 21 12 57,1 46 17 40,0 13   23 5 21,7 36 5 13,9 

10. 
292 Міжнародні економічні 

відносини 
ННІ БТ 16 2 12,5    16 2 12,5 13 2 15,4 14 1 7,1 27 3 11,1 

16. 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

ЕлІТ 15 2 13,3 26 2 7,7 41 4 9,8 11 2 18,2 7   18 2 11,1 

17. 071 Облік і оподаткування ННІ БТ 14 1 7,1 9 1 11,1 23 2 8,7 9   13 2 23,1 22 2 11,1 

7. 035 Філологія ІФСК 42   29 10 34,5 71 10 14,1 29 2 6,9 18 2 11,1 47 4 8,5 

18. 
072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

ННІ ФЕМ 17   9 4 44,4 26 4 15,4 19   38 2 5,3 57 2 3,5 

ННІ БТ 34 1 2,9 12 1 8,3 46 2 4,3 11   15 5 33,3 26 5 19,2 

Усього 51 1 2,0 21 5 23,8 72 6 8,3 30   53 7 13,2 83 7 8,4 

12. 144 Теплоенергетика ТеСЕТ 21 2 9,5 7 1 14,3 28 3 10,7 10   2 1 50,0 12 1 8,3 

25. 
076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
ННІ ФЕМ 10   2   12   7 1 14,3 5   12 1 8,3 

9. 081 Право ННІ Права 35 3 8,6 32 6 18,8 67 9 13,4 42   39 6 15,4 81 6 7.4 

6. 122 Комп’ютерні науки ЕлІТ 86 1 1,2 57 22 38,6 143 23 16,1 93   28 7 25,0 121 7 5,8 

13. 
133 Галузеве 

машинобудування 
ТеСЕТ 18 1 5,6 11 2 18,2 29 3 10,3 14   8 1 12,5 22 1 4,5 

24. 171 Електроніка ЕлІТ 52   14 1 7,1 66 1 1,5 26   8 1 12,5 34 1 2,9 

23. 131 Прикладна механіка ТеСЕТ 48   28 3 10,7 76 3 3,9 17   5   22   

11. 
183 Технології захисту 

навколишнього середовища 
ТеСЕТ 9 1 11,1    9 1 11,1 11      11   
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№ 

з/п 

Код та назва  

спеціальності * 

Інститут, 

факультет, 

центр 

Прийом 2019 року Прийом 2020 року 

Денна форма 

здобуття освіти 

Заочна та дистанційна 

форми  
Разом 

Денна форма 

здобуття освіти 

Заочна та дистанційна 

форми  
Разом 

Усього 
з інших ЗВО 

Усього 
з інших ЗВО 

Усього 
з інших ЗВО 

Усього 
з інших ЗВО 

Усього 
з інших ЗВО 

Усього 
з інших ЗВО 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

14. 
142 Енергетичне 

машинобудування 
ТеСЕТ 13 1 7,7 7 1 14,3 20 2 10,0 8   1   9   

19. 075 Маркетинг ННІ ФЕМ 10  0,0 2 1 50,0 12 1 8,3 8   8   16   

20. 
132 Прикладне 

матеріалознавство 
ТеСЕТ 12 1 8,3    12 1 8,3 8      8   

26. 
153 Мікро- та наносистемна 

техніка 
ЕлІТ 12      12   8      8   

27. 113 Прикладна математика ЕлІТ 15      15   8      8   

21. 061 Журналістика ІФСК 9   7 1 14,3 16 1 6,3 5   5   10   

22. 
161 Хімічні технології та 

інженерія 
ШІ 22 1 4,5    22 1 4,5 4      4   

28. 163 Біомедична інженерія ЕлІТ 3      3   1      1   

Усього 613 31 5,1 494 172 34,8 1107 203 18,3 435 14 3,2 383 105 30,2 818 119 14,5 

Примітка: * – спеціальності впорядковані за спаданням загального відсотку прийому випускників інших ЗВО за всіма формами здобуття освіти у 2020 році, далі – у 2019 році. 
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Додаток 3 – Рейтинг магістерських спеціальностей за коефіцієнтами розподілу державного замовлення у 2020 році 

Позиція 
спеціаль-

ності 
СумДУ * 

Місце 
СумДУ 

серед ЗВО за 
добутком 

К6-К9 

Кількість 
ЗВО у 

системі 
МОН 

Код та назва спеціальності, спеціалізації 

Добуток 
К6-К9 для 
спеціаль-

ності 

Макси-
мальне 

значення 
добутку К6-

К9 

Відношення 
показника СумДУ 
до максимального 

значення 

1 4 54 133 Галузеве машинобудування 1,2947 1,3570 0,9541 

2 8-19 127 073 Менеджмент 1,4124 1,5180 0,9304 

3 3 18 183 Технології захисту навколишнього середовища 1,2765 1,3771 0,9270 

4 20 63 075 Маркетинг 1,2420 1,3800 0,9000 

5 6-8 29 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1,2840 1,4352 0,8946 

6 13 37 292 Міжнародні економічні відносини 1,2317 1,3800 0,8925 

7 10 18 153 Мікро- та наносистемна техніка 1,0600 1,2000 0,8833 

8-9 32 104 051 Економіка 1,3372 1,5180 0,8809 

8-9 17-30 77 101 Екологія 1,2000 1,3622 0,8809 

10 21 56 281 Публічне управління та адміністрування 1,2240 1,4124 0,8666 

11 12 72 122 Комп’ютерні науки 1,3033 1,5180 0,8585 

12 22 80 072 Фінанси, банківська справа та страхування 1,2793 1,5180 0,8427 

13 23 78 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) 1,2320 1,4656 0,8406 

14 8 36 017 Фізична культура і спорт 1,4638 1,7443 0,8392 

15 21-23 28 113 Прикладна математика 1,0700 1,2840 0,8333 

16 6 19 132 Матеріалознавство 1,1556 1,3938 0,8291 

17 58 91 071 Облік і оподаткування 1,1663 1,4124 0,8258 

18 28 52 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1,1550 1,4124 0,8178 

19 25 39 061 Журналістика 1,1342 1,3938 0,8137 

20 16 27 144 Теплоенергетика 1,1100 1,3996 0,7931 

21 5 38 131 Прикладна механіка 1,0608 1,3536 0,7837 

22 36 54 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1,1000 1,4076 0,7815 

23 6 10 142 Енергетичне машинобудування 1,1000 1,4124 0,7788 

24 53-59 77 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1,0700 1,3938 0,7677 

25 8-10 11 163 Біомедична інженерія 1,0000 1,3065 0,7654 

26 15 20 161 Хімічні технології та інженерія 1,1235 1,5180 0,7401 

27 14-15 20 171 Електроніка 1,0200 1,4421 0,7073 
Примітка:* - спеціальності впорядковані за відношенням добутку К6-К9 СумДУ до його максимального значення для відповідної спеціальності, далі - за значенням добутку К6-К9 СумДУ. 

 

Критерії якості освітньої діяльності за відповідними спеціальностями / програмами, визначені наказом МОН України від 03.05.2018 р. № 445 у редакції наказу МОН України від 13.05.2019 р. 
№ 656 / значення критеріїв, які були прийняті для розрахунку наведеного вище рейтингу спеціальностей (у відповідності до округлення інформації, оприлюдненої на сайті МОН України): 
К6 - критерій наявності аспірантури та (або) докторантури за спеціальністю; 
К7 - критерій популярності спеціальності; 
К8 - критерій чисельності іноземних студентів; 
К9 - спеціалізований критерій для окремих спеціальностей - для спеціальностей  017 "Фізкультура і спорт" відображає питому вагу штатних викладачів за відповідною спеціальністю, які мають нагороди на 

змаганнях визначеного рівня у загальній чисельності осіб, які викладають за спеціальністю. 
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Додаток 4 – Втрати контингенту випускників бакалаврату при зарахуванні на магістерські програми СумДУ 

Спеціальність бакалаврату 

Спеціалізація (освітня програма) 

відповідної магістерської 

підготовки 

Випускова кафедра 

(секція) 

 Втрати контингенту випускників бакалаврату у 2020 році 

денна форма 

здобуття освіти 

заочна та дист. 
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017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 
Фізичного виховання і 

спорту 
33 21/63,6%   33 21/63,6% 

Медичний інститут, всього 33 21/63,6%   33 21/63,6% 

081 Право 

Правознавство; 

Медичне право. 

 

Адміністративного, госпо-

дарського права та 

фінансово-економічної 

безпеки 101 53/52,5% 85 61/71,8% 186 114/61,3% 

Інтелектуальна власність 

Кримінально-правових 

дисциплін та 

судочинства 

ННІ права, всього 101 53/52,5% 85 61/71,8% 114 61,3% 

051 Економіка Економіка та бізнес-інновації Економіки, 

підприємництва та бізнес-

адміністрування 

21 9/42,9% 66 64/97,0% 87 73/83,9% 

076 Підприємство, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

логістика 
18 10/55,6%   18 10/55,6% 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
Фінанси і аудит підприємництва 

Фінансів і 

підприємництва 
53 27/50,9% 46 40/87,0% 99 67/67,7% 

073 Менеджмент 
Менеджмент організацій  і 

адміністрування Управління ім. Олега 

Балацького 

15 4/26,7% 14 11/78,6% 29 15/51,7% 

281 Публічне управління та 

адміністрування 
Адміністративний менеджмент 5 2/40,0%   5 2/40,0% 

075 Маркетинг Маркетинг Маркетингу 15 10/66,7% 7 7/100,0 22 17/77,3% 
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Спеціальність бакалаврату 

Спеціалізація (освітня програма) 

відповідної магістерської 

підготовки 

Випускова кафедра 

(секція) 
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ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, всього 127 62/48,8% 133 122/91,7% 260 184/70,8% 

051 Економіка Економічна кібернетика Економічної кібернетики 14 6/42,9%   14 6/42,9% 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародний бізнес;  

Міжнародна торгівля та логістичні 

послуги 

Міжнародних 

економічних відносин 
43 17/39,5%   43 17/39,5% 

071 Облік і оподаткування 

 

Облік і оподаткування 

 

Бухгалтерського обліку 

та оподаткування 
19 8/42,1% 19 12/63,2% 48 20/52,6% 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси;  

Банківська справа 

Фінансів, банківської 

справи та страхування 
28 10/35,7% 7 5/71,4% 35 15/42,9% 

ННІ бізнес-технологій "УАБС", всього 104 41/39,4% 26 17/65,4%% 130 58/44,6% 

122 Комп’ютерні науки 

Інформатика; 

Інформаційно-комунікаційні 

технології; 

Інформаційні технології проектування 

Комп’ютерних наук 

(секції ІТП та ІКТ) 
136 40/29,4% 48 46/95,8% 184 86/46,7% 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Комп’ютеризовані системи 

управління та робототехніка 

Комп’ютерних наук 

 (секція КСУ) 
19 7/36,8 36 35/97,2% 55 42/76,4% 

Кафедра комп’ютерних наук, всього 155 47/30,3% 84 81/96,4% 239 128/53,6% 

113 Прикладна математика Прикладна математика 

Прикладної математики 

та моделювання 

складних систем 

11 4/36,4%   11 4/36,4% 
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Спеціальність бакалаврату 

Спеціалізація (освітня програма) 

відповідної магістерської 

підготовки 

Випускова кафедра 

(секція) 

 Втрати контингенту випускників бакалаврату у 2020 році 

денна форма 

здобуття освіти 

заочна та дист. 
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141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електротехнічні системи 

електроспоживання 
Електроенергетики 19 7/36,8% 66 65/98,5% 85 72/84,7% 

153 Мікро- та наносистемна 

техніка 

Нанотехнології та біомедичні 

системи 

Наноелектроніки та 

модифікації поверхні 
13 2/15,4%   13 2/15,4% 

171 Електроніка 

Електронні інформаційні системи 
Електроніки, загальної та 

прикладної фізики 
18 3/16,6%  1 19 3/16,6% 

Електронні системи та компоненти 
Електроніки та 

комп’ютерної техніки 
8 8 18 16/88,9% 26 6/33,3 

Факультет електроніки та інформаційних технологій, всього 224 71/31,7% 168 153/96,4 392 215/59,4% 

035 Філологія 

Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – 

англійська 

Германської філології 87 28/32,2% 6 1/16,7% 93 29/31,2% 

061 Журналістика 
Журналістика; Медіа-комунікації; 

Реклама та зв'язки з громадськістю  

Журналістики та 

філології 
34 30/88,2% 30 23/76,7% 64 53/82,8% 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій, всього 121 58/47,9% 36 24/66,7% 157 82/52,2% 

131 Прикладна механіка Технології машинобудування * Технології 

машинобудування, 

верстатів та інструментів 

19 7/36,8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4  23 7/36,8 

133 Галузеве 

машинобудування 
Металорізальні верстати та системи 5 2/40% 1 1/100% 6 3/50% 

Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів, всього 24 9/37,5% 5 1/20% 29 10/34,5% 

131 Прикладна механіка 
Гідравлічні машини, гідроприводи 

та гідропневмоавтоматика 
Прикладної 

гідроаеромеханіки 

6 1/16,7% 23 22/95,6% 29 23/88,5% 

144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 16 8/50,0% 4 4/100,0 20 12/60,0% 



40 

Спеціальність бакалаврату 

Спеціалізація (освітня програма) 

відповідної магістерської 

підготовки 

Випускова кафедра 

(секція) 
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Кафедра прикладної гідроаеромеханіки, всього 22 9/40,9% 27 26/96,2% 49 35/71,4% 

101 Екологія 
Екологія та охорона навколишнього  

середовища 
Прикладної екології та 

природозахисних 

технологій 

20 11/55,0% 10 10/100,0% 30 21/70,0% 
183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

Технології захисту навколишнього 

середовища 

132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 

Прикладного 

матеріалознавства i 

технології конструкційних 

матеріалів 

11 4/36,4% 2 2/100,0% 13 6/46,2% 

133 Галузеве 

машинобудування 

Обладнання хімічних виробництв і 

підприємств будівельних матеріалів 
Хімічної інженерії 29 9/31,0% 46 46/100,0% 75 55/73,3% 

142 Енергетичне 

машинобудування 

Компресори, пневмоагрегати та 

вакуумна техніка;  

Холодильні машини і установки 

Технічної теплофізики 10  2 2/100,0 12 2/16,7% 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій, всього 111 39/35,1% 91 90/98,9% 202 129/63,9% 

051 Економіка Економіка підприємства 

Економіки та управління 

4 4/100,0% 16 16/100,0% 20 20/100,0% 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
Фінанси і кредит 5 5/100,0% 9 8/88,9% 14 13/92,9 

073 Менеджмент 
Менеджмент організацій і 

адміністрування 
  12 12/100,0% 12 12/100,0% 

Кафедра економіки та управління, всього 9 9/100,0% 37 36/97,3% 46 45/97,8% 
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Спеціальність бакалаврату 
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Випускова кафедра 

(секція) 
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151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Комп’ютерні системи управління та 

робототехніка 

Системотехніки та 

інформаційних 

технологій 

9 9/100,0% 24 22/91,7% 33 31/93,9% 

133 Галузеве 

машинобудування 
Обладнання Хімічної технології 

високомолекулярних 

сполук 

8 7/87,5% 14 11/78,6% 22 18/81,8% 

161 Хімічні технології та 

інженерія 

Хімічні технології 

високомолекулярних сполук 
4 3/75,0% 12 12/100,0 16 15/93,8% 

Кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук, всього 12 10/83,3% 26 23/88,5% 38 33/86,8 

Шосткинський інститут, всього 30 28/93,3% 87 81/93,1% 117 109/93,2% 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
Фінанси і кредит 

Технологій і управління 

4 4/100,0% 14 14/100,0% 18 18/100,0% 

073 Менеджмент Менеджмент  16 14/87,5%   16 14/87,5% 

076 Підприємство, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємство, торгівля та біржова 

діяльність 
4 4/100,0% 26 26/100,0% 30 30/100,0% 

131Прикладна механіка Технології машинобудування 25 25/100,0 15 15/100,0 40 40/100,0% 

Кафедра технологій і управління, всього 49 47/95,9% 55 55/100% 104 102/98,1% 

171 Електроніка Електронні інформаційні системи 
Електронних приладів і 

автоматики 
41 30/73,2% 19 19/100,0% 60 49/81,7% 

Конотопський інститут, всього 90 77/85,6% 74 74/100,0% 164 151/92,1% 

Позабазові структурні підрозділи, разом 120 105/87,5% 161 155/96,3% 281 260/92,5% 

СумДУ, у цілому 941 418/44,4% 700 603/86,1% 1641 1021/62,% 

Примітка: * – у показниках випуску та прийому враховані студенти, які на випускному курсі були переведені до базового ЗВО з Конотопського інституту. 
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Додаток 5 – Ліцензовані спеціальності Сумського державного університету (станом на кінець 2020 року) 

Галузь знань Спеціальність 
Підрозділ, у якому 

здійснюється підготовка 
Рівень вищої /фахової передвищої 

освіти 

1) 01 Освіта 

1) 014.08 Середня освіта. Фізика ЕлІТ Бакалавр 
2) 015 Професійна освіта за спеціалізаціями:  Фаховий молодший бакалавр * 

- 01 Будівництво 
КФК СумДУ Молодший бакалавр 

КІПФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 
- 07 Електротехніка та електромеханіка 
- 09 Зварювання 
- 10 Комп’ютерні технології 
- 20 Транспорт 

3) 017 Фізична культура і спорт 
МІ 
 

Бакалавр, магістр 
 

КФК СумДУ Молодший бакалавр 

2) 02 Культура і 
мистецтво 

4) 028 Менеджмент соціокультурної діяльності ІФСК Бакалавр  

3) 03 Гуманітарні 
науки 

5) 032 Історія та археологія ННІ Права Бакалавр  
6) 033 Філософія ІФСК PhD 
7) 035.041 Філологія. германські мови та літератури 
(переклад включно), перша – англійська 

ІФСК Бакалавр, магістр, PhD 

4) 05 Соціальні та 
поведінкові науки 

8) 051 Економіка 
ННІ ФЕМ, ННІ БТ Бакалавр, магістр, PhD 
ШІ Бакалавр 
ШФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

9) 053 Психологія ІФСК Бакалавр  

5) 06 Журналістика 10) 061 Журналістика 
ІФСК Бакалавр, магістр, PhD 

МК Фаховий молодший бакалавр * 

6) 07 Управління та 
адміністрування 

11) 071 Облік і оподаткування 
ННІ БТ Бакалавр, магістр, PhD 
ШФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

12) 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

ННІ ФЕМ, ННІ БТ Бакалавр, магістр, PhD 
ШІ Бакалавр 
ШФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 
КІ Бакалавр 
КІПФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

13) 073 Менеджмент 

ННІ ФЕМ, ННІ БТ Бакалавр, магістр, PhD 
ШІ Бакалавр 
КІ Бакалавр 
КФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр *,  
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Галузь знань Спеціальність 
Підрозділ, у якому 

здійснюється підготовка 
Рівень вищої /фахової передвищої 

освіти 
молодший бакалавр 

14) 075 Маркетинг ННІ ФЕМ Бакалавр, магістр, PhD 

15) 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

ННІ ФЕМ Бакалавр, магістр, PhD 
ШІ Бакалавр 
ШФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 
КІ Бакалавр 
КІПФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 
МФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

7) 08 Право 16) 081 Право ННІ Права Бакалавр, магістр, PhD 

8) 09 Біологія 17) 091 Біологія МІ PhD 

9) 10 Природничі 
науки 

18) 101 Екологія ТеСЕТ Бакалавр, магістр 
19) 104 Фізика та астрономія ЕлІТ PhD 
20) 102 Хімія ТеСЕТ Бакалавр 
21) 105 Прикладна фізика та наноматеріали ЕлІТ PhD 

10) 11 Математика та 
статистика 

22) 113 Прикладна математика ТеСЕТ, ЕлІТ Бакалавр, магістр, PhD 

11) 12 Інформаційні 
технології 

23) 121 Інженерія програмного забезпечення КІПФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

24) 122 Комп’ютерні науки 
ЕлІТ Бакалавр, магістр, PhD 
МФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

25) 123 Комп’ютерна інженерія КФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 
26) 125 Кібербезпека ЕлІТ Бакалавр 

12) 13 Механічна 
інженерія 

27) 131 Прикладна механіка 
ТеСЕТ Бакалавр, магістр 
КІ Бакалавр 

28) 132 Матеріалознавство ТеСЕТ Бакалавр, магістр, PhD 

29) 133 Галузеве машинобудування 

ТеСЕТ Бакалавр, магістр, PhD 
ШІ Бакалавр 
ШФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

КФК СумДУ 
Фаховий молодший бакалавр *,  
молодший бакалавр 

МФК СумДУ 
Фаховий молодший бакалавр *,  
молодший бакалавр 

30) 136 Металургія МФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

13) 14 Електрична 
інженерія 

31) 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

ЕлІТ Бакалавр, магістр 
ШФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 
КІПФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

32) 142 Енергетичне машинобудування ТеСЕТ Бакалавр, магістр 
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Галузь знань Спеціальність 
Підрозділ, у якому 

здійснюється підготовка 
Рівень вищої /фахової передвищої 

освіти 
33) 143 Теплоенергетика ТеСЕТ Бакалавр, магістр 

14) 15 Автоматизація 
та приладобудування 

34) 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

ЕлІТ Бакалавр, магістр 
ШІ Бакалавр 
ШФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

35) 152 Метрологія та вимірювальна техніка ТеСЕТ Магістр, PhD 
36) 153 Мікро- та наносистемна техніка ЕлІТ Бакалавр, магістр 

15) 16 Хімічна та 
біоінженерія 

37) 161 Хімічні технології та інженерія 
ТеСЕТ PhD 
ШІ Бакалавр, магістр 
ШФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

38) 163 Біомедична інженерія ЕлІТ Магістр 

16) 17 Електроніка та 
телекомунікації 

39) 171 Електроніка 
ЕлІТ Бакалавр, магістр 
КІ Бакалавр 
КФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

40) 172 Телекомунікації та радіотехніка ЕлІТ Бакалавр 

17) 18 Виробництво та 
технології 

41) 183 Технології захисту довкілля ТеСЕТ Бакалавр, магістр, PhD 
42) 186 Видавництво та поліграфія МФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

18) 19 Будівництво та 
цивільна інженерія 

43) 192 Будівництво та цивільна інженерія 
КФК СумДУ 

Фаховий молодший бакалавр *,  
молодший бакалавр 

КІПФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 
44) 193 Геодезія та землеустрій КФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

19) 22 Охорона 
здоров’я 

45) 221 Стоматологія МІ Магістр **, PhD 
46) 222 Медицина МІ Магістр **, PhD 
47) 223 Медсестринство МІ Бакалавр 
48) 227 Фізична терапія, ерготерапія МІ Бакалавр 
49) 228 Педіатрія МІ Магістр, PhD 
50) 229 Громадське здоров’я МІ Бакалавр, магістр 

20) 23 Соціальна 
робота 

51) 231 Соціальна робота 
ІФСК Бакалавр 

КІПФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

21) 27 Транспорт 52) 274 Автомобільний транспорт КІПФК СумДУ Фаховий молодший бакалавр * 

22) 28 Публічне управ-
ління та 
адміністрування 

53) 281 Публічне управління та адміністрування ННІ ФЕМ Бакалавр, магістр 

23) 29 Міжнародні 
відносини 

54) 292 Міжнародні економічні відносини ННІ БТ Бакалавр, магістр 
55) 293 Міжнародне право ННІ Права Бакалавр 

 

Примітки: * – крім того, до завершення навчання здійснюється підготовка молодших спеціалістів; 
** – крім того, до завершення навчання здійснюється підготовка спеціалістів.
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Додаток 6 – Перелік освітніх програм, що пропонувалися для навчання здобувачів 

англійською мовою у 2020 році*  
 

№ Спеціальність 
Освітні програми, за якими підготовка здобувачів може 

здійснюватися англійською мовою 

ННІ ФЕМ 

освітній ступінь бакалавра 

1 051 Економіка Економіка і бізнес (денна, дистанційна) 

2 
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси та облік в підприємництві (денна, дистанційна) 

3 073 Менеджмент Менеджмент (денна, дистанційна) 

4 075 Маркетинг Маркетинг (денна, дистанційна) 

5 

6 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна, 

дистанційна) 

Електронний бізнес, фінанси та комунікації (дистанційна) 

7 
281 Публічне управління та 

адміністрування 
Публічне управління та адміністрування (денна) 

освітній ступінь магістра 

8 

9 
051 Економіка 

Економіка та бізнес-інновації (денна) 

Економіка довкілля та природних ресурсів (денна, дистанційна) 

10 
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси і аудит підприємництва (денна, дистанційна) 

11 

12 

13 

073 Менеджмент 

Менеджмент організацій і адміністрування (денна, дистанційна) 

Бізнес-адміністрування (денна, дистанційна) 

Управління проектами (денна) 

14 075 Маркетинг Маркетинг (денна, дистанційна) 

15 

16 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Інвестиції, підприємництво та стартапи (денна, дистанційна) 

Підприємництво, торгівля та логістика (денна) 

освітній доктора філософії 

17 051 Економіка  Економіка (денна, дистанційна) 

18 073 Менеджмент Менеджмент (денна, дистанційна) 

19 075 Маркетинг Маркетинг (денна, дистанційна) 

ННІ БТ «УАБС» 

освітній ступінь бакалавра 

20 051 Економіка  
Бізнес аналітика (бакалавр, денна) / 

Економічна кібернетика та бізнес аналітика (денна, дистанційна) 

21 
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Банківська справа(денна, дистанційна) 

22 
292 Міжнародні економічні 

відносини  
Міжнародні економічні відносини (денна, дистанційна) 

освітній ступінь магістра 

23 

24 
071 Облік і оподаткування 

Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі  

(денна, дистанційна) 

Облік і аудит (денна) 

25 

26 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси (денна) 

Банківська справа (денна, дистанційна) 

27 
292 Міжнародні економічні 

відносини  
Міжнародний бізнес (денна) 

освітній ступінь доктора філософії 

28 051 Економіка  Міжнародне бізнес-адміністрування та бізнес-аналітика  

29 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

30 
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси, банківська справа та страхування 

ННІ Права 

освітній ступінь бакалавра 

31 081 Право Право (дистанційна) 

32 082 Міжнародне право Міжнародне право (денна) 

освітній ступінь магістра 

33 081 Право Медичне право (денна) 
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№ Спеціальність 
Освітні програми, за якими підготовка здобувачів може 

здійснюватися англійською мовою 

ЕЛІТ 

освітній ступінь бакалавра 

34 

35 
122 Комп’ютерні науки 

Інформатика (денна, дистанційна) 

Інформаційні технології проектування (денна, дистанційна) 

36 113 Прикладна математика Наука про дані моделювання складних систем (денна) 

37 153 Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи (денна) 

38 
151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка (денна) 

39 

40 
171 Електроніка 

Електронні інформаційні системи (денна) 

Електронні системи та компоненти (денна) 

освітній ступінь магістра 

41 

42 
122 Комп’ютерні науки   

Інформатика  

(денна, дистанційна 

Інформаційні технології проектування 

(денна, дистанційна) 

43 153 Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи (денна) 

44 163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія (денна) 

ТЕСЕТ 

освітній рівень магістра 

45 131 Прикладна механіка Технології машинобудування (денна, дистанційна) 

46 133 Галузеве машинобудування 
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 

матеріалів (денна, дистанційна) 

47 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент (денна, дистанційна) 

ІФСК 

освітній ступінь бакалавра 

48 035 Філологія Германські мови та літератури (денна) 

освітній рівень магістра 

49 035 Філологія 
Германські мови та літератури (переклад включно, перша – 

англійська (денна) 

Медичний інститут 

освітній ступінь бакалавра 

50 229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я (денна) 

51 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт (денна) 

освітній рівень магістра 

52 
222 Медицина (на базі повної 

середньої освіти) 
Медицина (денна) 

53 
228 Педіатрія (на базі повної 

середньої освіти) 
Педіатрія (денна) 

54 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт (денна) 

Примітка: напівжирний шрифт – освітні програми,  що запропоновані у 2020 р. 
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Додаток 7 – Перелік освітніх програм, за якими здійснювалася підготовка здобувачів 

англійською мовою у 2020 році 

№ Спеціальність 
Освітні програми, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів англійською мовою 

ННІ ФЕМ 

освітній ступінь бакалавра 

1 073 Менеджмент Менеджмент(денна, дистанційна) 

2 056 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка (денна) (випуск) 

3 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини (денна)  

освітній ступінь магістра 

4 
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси і аудит підприємництва (денна, дистанційна) 

5 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування (денна, дистанційна) 

6 
076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Інвестиції, підприємництво та стартапи (денна, дистанційна) 

ННІ БТ «УАБС» 

освітній ступінь бакалавра 

7 051 Економіка  Бізнес аналітика (денна) 

8 292 Міжнародні економічні відносини  Міжнародні економічні відносини (денна, дистанційна) 

освітній ступінь магістра 

9 292 Міжнародні економічні відносини  Міжнародний бізнес (денна) 

10 056 Міжнародні економічні відносини Зовнішньоекономічні відносини (денна) (випуск) 

11 071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі (денна) 

освітній ступінь доктора філософії 

12 051 Економіка  Міжнародне бізнес-адміністрування та бізнес-аналітика  

13 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

14 
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси, банківська справа та страхування 

ЕЛІТ 

освітній ступінь бакалавра 

15 122 Комп’ютерні науки Інформатика (денна, дистанційна) 

освітній ступінь магістра 

16 122 Комп’ютерні науки   Інформатика (денна, дистанційна) 

Медичний інститут 

освітній рівень магістра 

17 222 Медицина (на базі ПЗСО) Медицина (денна) 
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Додаток 8 – Інформація щодо працевлаштування випускників 

Факультет/ інститут 

2018* 2019* 2020* 
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Медичний інститут 305 305 295 10 100 331 331 323 8 100 417 417 379 11 94 

ЕлІТ 379 379 294 37 87 194 194 156 21 91 172 172 132 0 77 

ННІ ФЕМ  281 281 236 6 86 101 94 91 3 100 74 74 53 2 74 

ННІ БТ «УАБС» 251 220 213 7 88 125 120 116 1 98 79 79 58 0 73 

ІФСК 147 90 70 3 50 85 85 17 3 24 86 86 59 2 71 

ННІ права 198 163 156 7 82 62 62 56 1 92 34 34 20 0 59 

ТеСЕТ 298 100 97 3 34 145 145 111 10 83 114 94 50 5 48 

СумДУ 1859 1538 1361 73 77 1043 1031 869 47 89 976 956 751 20 79 

*враховується випуск магістрів грудень (опп) та червень (онп). Якщо не було випуску магістрів, то враховуються бакалаври 

**враховуються також ті, що навчаються в аспірантурі, інтернатурі та знаходяться у соціальних відпустках  
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Додаток 9 – Інформація щодо роботи функціонуючих клінічних баз в медичних 

закладах  

Назва закладу 

Показники 

Кількість кафедр 

Навчальний 

процес на 

клінічній 

базі 

Організація 

практики на 

клінічній базі 

КЗ «Сумська обласна клінічна лікарня» 

5 (кафедра ГрЗ, внутр. 

мед., ХТОФ,  НрН, 

сім.мед.) 

так так 
 

КЗ СОР «Сумський обласний 

спеціалізований клінічний диспансер 

радіаційного захисту населення» 
2 (кафедра внутр. мед., 

сім.мед.) 

так так 
 

 

Сумська центральна районна клінічна 

лікарня 
так так 

 

 

КЗ СОР «Сумський обласний 

кардіологічний диспансер" 
так так  

КЗ «Сумська міська клінічна лікарня № 

4» 

4 (кафедра внутр. мед., 

ХТОФ, НрН, сім.мед.) 
так так 

 

 

КЗ «Сумська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» 
1 (кафедра стомат.) так так  

КУ «Сумська обласна дитяча клінічна 

лікарня» 

2 (кафедра педіатрії, 

стомат.) 
так так  

Сумський обласний клінічний 

протитуберкульозний диспансер 
1 (кафедра ХТОФ) 

так так  

КУ «Сумська міська клінічна лікарня 

№5» 
так так  

КУ «Сумська міська клінічна лікарня 

№ 1» 
1 (кафедра НрН) так так  

КЗ «Сумська міська поліклініка № 3» 1 (кафедра сім.мед.) так так  

Сумський обласний Центр екстреної 

медичної допомоги 
1 (кафедра ХТОФ) так так  

КЗ СОР «Обласний наркологічний 

диспансер» 
1 (кафедра НрН) так так  

КУ «Сумський міський пологовий 

будинок Пресвятої Діви Марії» 
1 (кафедра Агі) так так 

 

КЗ СОР «Обласний клінічний 

перинатальний центр» 
 

ОКЗ «Сумська обласна клінічна 

інфекційна лікарня ім. З.Й. 

Красовицького» 1 (кафедра ІХЕ) так так 

 

ОКЗ «Сумський обласний центр 

профілактики і боротьби зі СНІДом» 
 

КЗ «Сумська міська дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» 
1 (кафедра педіатрії) так так  

КЗ СОР «Сумське обласне 

патологоанатомічне бюро» 
1 (кафедра патанатом.) так так  

 

 


