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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2020 РІК
✔ Загальне збільшення масштабів та якості міжнародної діяльності в СумДУ, кількості
структурних підрозділів, співробітників та студентів, залучених до міжнародного
співробітництва (конкретні показники представлені нижче), незважаючи на критичні
виклики та умови всесвітньої пандемії COVID-19.
✔ Реорганізація структур управління міжнародним співробітництвом, чітке визначення та
впорядкування показників успішності міжнародної діяльності для усіх рівнів управління.
✔ Реалізація засад «Стратегії інтернаціоналізації СумДУ на 2019-2025 роки». Значне
поширення культури міжнародного мислення серед структурних підрозділів,
співробітників і студентів університету; збільшення кількості активних учасників
міжнародної співпраці; сприйняття філософії успішності через міжнародний кроскультурний досвід.
✔ Високі позиції у міжнародних рейтингах: СумДУ входить до Всесвітнього рейтингу
дослідницьких університетів світу THE World University Rankings від Times Higher
Education на позиції 501-600; 401-500 в галузі «Бізнес і Економіка», на позиції 501-600 у
галузі «Інженерія» та на позиції 1001+ у галузі «Фізичні науки»; згідно QS World University
Rankings СумДУ серед 701-750 провідних університетів світу та входить до топ-150
молодих вишів світу, які «стрімко зростають»; за даними міжнародного рейтингу
Webometrics Ranking СумДУ посідає 3 місце серед ЗВО України; високі позиції за
рейтингами QSEECA, U-Multirank, UI GreenMetric.
✔ Посилення ефективності використання міжнародних партнерств університету. Рекордний
обсяг залучення наукових і науково-педагогічних працівників до міжнародних заходів і
співробітництва.
✔ Значне збільшення обсягів міжнародної грантової діяльності з посиленням наукового
спрямування. Рекордні обсяги підготовки грантових заявок (+34%) та отриманих проєктів
(+37%). Рекордна для України кількість підтриманих проєктів за програмою ЄС Еразмус+.
✔ Забезпечення зростання показників академічної мобільності здобувачів вищої освіти і НПП,
визначення критеріїв та нормативне врегулювання віртуального формату, залучення 27
іноземних студентів до навчання за обміном на базі СумДУ.
✔ Поширення практики реалізації проєктів «Глобального віртуального класу» щодо спільного
із закладами вищої освіти США, Австралії, Польщі, Угорщини, Чехії і Маврикію навчання
студентів та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.
✔ Забезпечення росту контингенту іноземних студентів.
✔ Вдосконалення внутрішньої системи координації міжнародної діяльності, запровадження в
інститутах/факультетах та кафедрах системи обліку та обміну даними для більш
ефективного аналізу відповідних показників та розвитку даного виду діяльності.
✔ Розробка значної кількості нормативних документів для врегулювання та стимулювання
розвитку міжнародного співробітництва, у тому числі для адекватного реагування на
виклики всесвітньої пандемії.
Плани щодо розвитку міжнародної діяльності на 2020 р. виконано на 75 %.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
(Інформація щодо міжнародної активності у спортивній та культурно-масовій діяльності
надається у звітах відповідних проректорів університету).
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РУХУ УНІВЕРСИТЕТУ
Розбудова сучасного успішного університету можлива лише в контексті глобального
науково-освітнього простору з урахуванням досвіду провідних світових закладів вищої освіти.
Сумський державний університет має власну активну позицію щодо існуючих викликів
динамічного та швидкозмінного глобального простору, працює над посиленням інституційної
конкурентоспроможності у національному та міжнародному академічному середовищі,
розвиває власний багатонаціональний та мультикультурний профіль.
Важливим фактором інтернаціоналізації СумДУ є політика активного розвитку міжнародної
співпраці усіх підрозділів університету на усіх рівнях, популяризації міжнародного та
міжкультурного співробітництва, забезпечення реальної можливості студентів та науковопедагогічного персоналу (шляхом надання їм відповідних ефективних засобів) займатися
навчальною та науковою діяльністю у інтернаціональному середовищі. Сумський державний
університет є впізнаваним у міжнародному та має високий авторитет у вітчизняному науковоосвітньому просторі, у тому числі вважаючи на відповідне позиціювання у найбільш відомих
світових рейтингах.
За результатами 2020р. географія міжнародного співробітництва СумДУ охоплює
майже 100 країн світу.

СПІВРОБІТНИЦТВО СУМДУ З ІНОЗЕМНИМИ НАУКОВО-ОСВІТНІМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ДИПЛОМАТИЧНИМИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ
Сумський державний університет системно підходить до питання інтеграції у європейський
та світовий науково-освітянський простір, що реалізується, зокрема, через співробітництво із
зарубіжними університетами, асоціаціями, фондами та установами.

ПАРТНЕРИ СУМДУ ЗА КОРДОНОМ
У 2020 р. СумДУ було започатковано 18 нових формалізованих партнерств та підписано
відповідні угоди про довгострокове міжнародне співробітництво (у 2019 р. – 24, у 2018р. – 21,
у 2017р. – 17, у 2016 р. – 24, у 2015р. – 20) із зарубіжними партнерами з наступних країн: США,
Японія, Німеччина, Сербія, Латвія, Південно-Африканська Республіка, Республіка Маврикій,
Китай, Македонія, Румунія, Туреччина, Боснія та Герцеговина, Словаччина, Танзанія.
Вперше партнерські угоди були підписані з університетами Японії, Сербії, Боснії та
Герцеговини, Південно-Африканської Республіки, Республіки Маврикій.
У підсумку, станом на 31.12.2020р. СумДУ має відповідно оформлену довгострокову
міжнародну співпрацю із 284 партнерами за кордоном (з них 22 – в ТОП 500 рейтингу QS, 40 в ТОП 1000 рейтингу Webometrics, 28 – в рейтингу Times Higher Education, 42 – в
Шанхайському рейтингу) у 55 країнах світу. Співробітництво реалізується в рамках 347 угод
різного типу.
Динаміка розширення кола іноземних партнерів університету
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Географія міжнародної співпраці університету за кількістю партнерств
(довгострокове співробітництво)

Примітка: партнерства з Росією відображають лише угоди про співробітництво, підписані до 2014 року.
Фактичне співробітництво наразі не здійснюється.

Кількість іноземних партнерів за частинами світу
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ЧЛЕНСТВО УНІВЕРСИТЕТУ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА
АСОЦІАЦІЯХ
Однією із форм міжнародної інтеграції університету є членство у провідних академічних
організаціях, що є важливим показником інтернаціоналізації та міжнародного визнання.
Сумський державний університет є членом 25 авторитетних академічних асоціацій та
спільнот світу.

МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГОВІ ОЦІНЮВАННЯ
Сумський державний університет входить до Всесвітнього рейтингу дослідницьких
університетів світу від Times Higher Education World University Rankings (THE) на позиції
501-600 та на 1-2 позиції серед університетів України. Згідно з University Impact Rankings від
THE, університет – серед ТОП-300 університетів світу за рівнем суспільно-економічного
впливу, галузеві рейтинги ТНЕ відзначають Сумський державний університет на позиції 401500 в галузі «Бізнес і Економіка» (2 місце серед ЗВО України), на позиції 501-600 у галузі
«Інженерія» (1-2 місце серед ЗВО України) та на позиції 1001+ у галузі «Фізичні науки».
Згідно з міжнародним рейтингом вищих навчальних закладів QS World University
Rankings Сумський державний університет входить до топ-групи 701-750 провідних
університетів світу, поділяє при цьому четверту-п’яту позицію серед українських закладів
вищої освіти та класифікується як університет з високою дослідницькою продуктивністю.
Рейтинг QS також визначив університет на позиції 101-150 серед «молодих» вишів світу, які
«стрімко зростають».
Сумський державний університет входить до каталогу кращих дослідницьких
університетів світу від Шанхайського рейтингу.
За даними міжнародного рейтингу Webometrics Ranking of World Universities СумДУ
посідає 3 місце серед ЗВО України, а також займає високі позиції у європейському рейтингу
U-Multirank, який визначив більшість показників навчальної, позанавчальної, міжнародної та
інших сторін діяльності СумДУ такими, що перевищують середньосвітові значення.
Згідно з міжнародним рейтингом SciMago Institutions Rankings Сумський державний
університет входить до топ-250 університетів Центральної та Східної Європи.
За версією міжнародного екологічного рейтингу UI GreenMetric Сумський державний
університет входить до топ-250 університетів світу. СумДУ став першим українським
університетом, який увійшов до цього екологічного рейтингу.

За даними наукометричної бази даних Scopus за кількістю цитувань світовою науковою
спільнотою публікацій вчених університету та індексом Гірша – СумДУ серед лідерів науковоосвітянського простору України.
За кількістю наукових та наукових-педагогічних працівників, що мають п’ять і більше
публікацій у виданнях, які індексуються базами даних Scopus та/або Web of Science Core
Collection, один з найвищих показників серед ЗВО України.
За результатами дослідження, що публікує Webometrics, університет посідає 4 місце серед
вишів України за цитованістю вчених в Google Scholar; репозитарій наукових робіт СумДУ
посідає перше місце серед ЗВО України та входить до ТОП-40 найкращих інституційних
репозитаріїв світу, згідно з Ranking Web of Repositories від Webometrics.
Сумський державний університет має високі позиції за результатами консолідованого
рейтингу вітчизняних університетів «Osvita.ua» та входить в трійку університетів України за
оцінками якості навчання та в трійку кращих класичних університетів України у загальному
заліку, згідно з рейтингом «ТОП-200 Україна 2020».
УЧАСТЬ СУМДУ В МІЖНАРОДНИХ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТАХ І ПРОГРАМАХ
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ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В РАМКАХ ДВОСТОРОННІХ УГОД
ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ЗВО
У 2020 р. управлінням міжнародного співробітництва спільно з інститутами/факультетами
було проведено роботу щодо організації програм академічної мобільності осіб, що навчаються
та співробітників університету із 51 ЗВО у 22 країнах світу. З них, домовленості з 15
університетами ініційовано управлінням міжнародного співробітництва, 36 – з ініціативи
інститутів/факультетів (у 2019 р.: з ініціативи УМС – 20 ЗВО, з ініціативи
інститутів/факультетів –31).
Географія партнерств СумДУ, за якими реалізуються програми академічної
мобільності

СТИПЕНДІАЛЬНІ ТА ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА ФОНДІВ
У 2020 році коло пропозицій для всіх категорій охоплювало 65 програм академічної
мобільності у 33 країнах світу (2019 р. – 53 програми у 25 країнах світу), з них 51 програма була
запропонована на загальноуніверситетському рівні (при координуванні УМС), 14 програм – з
ініціативи факультетів/інститутів (у 2019 р.: при координуванні УМС – 46,
факультетів/інститутів – 7).
Загальна сума фінансування, яку вдалося залучити за рахунок стипендіальних і грантових
програм у 2020 р. для підтримки учасників академічної мобільності становить 5.2 млн. грн
(2019р. – 8.9 млн. грн). Обсяг залученого фінансування в рамках стипендіальних і грантових
програм у 2020 р. зменшився у зв'язку з перенесенням термінів мобільностей на наступні
періоди.

Основні грантові і стипендіальні програми міжнародної академічної мобільності

Географія грантових і стипендіальних програм академічної мобільності, що
пропонувались в СумДУ протягом 2020 року

З 2015 р. СумДУ є активним учасником грантової програми
ЄС Еразмус+, у тому числі за ключовим напрямом «Міжнародна
кредитна мобільність», спрямованої на стимулювання розвитку
міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, підвищення
рівня ключових навичок і компетенцій учасників освітнього процесу у відповідності до світових
тенденцій на ринку праці та викликів сучасного суспільства.
Протягом 2020 року СумДУ виконував 55 проєктів із кредитної мобільності програми
Еразмус+ (у 2019 р. – 38 проєктів). Загальна сума фінансування, отримана на реалізацію

двосторонніх обмінів у 2020 році, становить 116 897 євро (близько 4 млн. грн.), у 2019 р. – 193
200 євро (5,2 млн. грн.), у 2018 р. – 112 040 євро (3.025 млн. грн).
За п'ять років участі у проєктах з кредитної мобільності Еразмус+ близько 130 учасників
від СумДУ стали стипендіатами програми.
У конкурсі 2020 р. грантової програми ЄС за ключовим напрямом «Міжнародна кредитна
мобільність» від СумДУ було подано рекордну кількість проєктів за всі роки участі
університету у програмі (43 грантові заявки), 23 проєкти було підтримано. Успішність поданих
проєктів склала 53%.
У 2020 р. було забезпечено функціонування відбіркової комісії за програмами академічної
мобільності за участі профільних заступників директорів/деканів та представників студентства.
Окрім проєктів міжнародної кредитної мобільності університет бере активну участь за
іншими ключовими напрямами програми. В цілому, у 2020 році СумДУ отримав 32 проєкти
загальноуніверситетського рівня, зокрема в категорії «Розвиток потенціалу вищої освіти» – 1
проєкт з 10 в Україні, в категорії «Програма ім. Ж.Моне» – 7 проєктів з 38 в Україні, в категорії
«Стратегічні партнерства – 2 проєкти з 5 в Україні, в категорії «Міжнародна кредитна
мобільність» – 23 проєкти.
Географія проєктів за ключовим напрямом «Міжнародна кредитна мобільність»
грантової програми ЄС Еразмус+, що реалізуються в СумДУ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНИХ ОБМІНІВ ТА АКАДЕМІЧНОЇ
МОБІЛЬНОСТІ
У 2020 році 280 студентів СумДУ стали учасниками міжнародної освітньої та наукової
діяльності за кордоном, що становить 4% від контингенту здобувачів вищої освіти СумДУ
денної форми навчання (у 2019 р. – 228 студентів, що становило 3% від контингенту).
У 2020 р. учасниками міжнародної академічної мобільності стали 127 студентів СумДУ,
що становить 1,8 % від контингенту студентів денної форми навчання (у 2019 р. – 122 студентів,
що становило 1,6 % від загального контингенту).

Кількість студентів-учасників програм міжнародної академічної мобільності, осіб
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студенти-учасники міжнародної академічної мобільності за відповідними
договорами на навчання (стажування)
студенти-учасники віртуальної міжнародної академічної мобільності
Незважаючи на складну ситуацію, обумовлену COVID-19, у 2020 році СумДУ вдалося
втримати позиції за напрямом міжнародна академічна мобільність студентів, і навіть отримати
збільшення річного показника на 4%, передусім завдяки переформатуванню підходів до
організації академічної мобільності і виведенню її у віртуальний простір. У 2020 році було
створено відповідну внутрішньо-університетську нормативну базу, яка регулює питання
віртуальної академічної мобільності здобувачі вищої освіти. Відповідно, показники віртуальної
міжнародної академічної мобільності 2020 року зросли в 6,5 разів порівняно з 2019 роком.
Кількість аспірантів-учасників програм міжнародної академічної мобільності,
осіб (виїздів)
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аспіранти-учасники міжнародної академічної мобільності за договорами на
навчання (стажування)
аспіранти-учасники віртуальної міжнародної академічної мобільності
Враховуючи умови всесвітньої пандемії, у 2020р. значних масштабів набуло залучення
викладачів та співробітників СумДУ до віртуальних наукових та освітніх заходів за участі
іноземних партнерів та організацій з отриманням сертифікатів і інших підтверджень. Загалом
255 співробітників (30,5% від загального контингенту) взяли участь в таких заходах у 2020 р.

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ СУМДУ
Станом на 16.12.2020 р. у СумДУ навчається 1863 іноземних студенти із 51 країни світу
(2019 р. - 1747 осіб із 48 країн світу, 2018 р. – 1587 осіб із 50 країн світу, 2017 р. – 1335 осіб із
45 країн світу; 2016 р. – 1284 осіб із 45 країн світу; 2015 р. – 1225 осіб із 47 країн світу; 2014 р.
– 1409 осіб із 54 країн світу, 2013 р. – 1324 осіб із 50 країн світу).
ПРЕДСТАВЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ В МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ
ПРОСТОРІ
Представлення університету в міжнародному інформаційному просторі здійснюється
зусиллями групи інформаційного менеджменту веб-ресурсів ЦБВМ, Медіа-центру, УМС згідно
з концептуальними засадами діяльності СумДУ, стратегією розвитку на 2010-2020 роки,
стратегією інтернаціоналізації СумДУ на 2019-2025 роки, рішенням Вченої ради щодо
інтернаціоналізації діяльності університету від 21.03.2019 року.
Багатомовне веб-середовище СумДУ.
У 2020 році групою інформаційного менеджменту веб-ресурсів ЦБВМ здійснено наступні
заходи щодо оновлення і вдосконалення багатомовного контенту головного веб-сайту СумДУ:
➢ Створено 114 нових інформаційних сторінок англомовної версії сайту СумДУ завдяки
перманентному оновленню інформації, а також 105 сторінок англійською на сайті новин
СумДУ.
➢ Розпочато роботу щодо модернізації структури англомовного сайту, заплановано
оновлення контенту та впровадження нових ідей щодо розміщення інформації та стилю її подачі
відповідно до цільової аудиторії.
➢ Відповідно до даних сервісу GoogleAnalytics (багатофункціональний сервіс для аналізу
інтернет-сайтів, що дозволяє перевірити стан індексування та оптимізувати видимість вебпредставництв) станом на 31 грудня 2020 року загальна кількість відвідувачів багатомовного
веб-сайту СумДУ склала 32 803 осіб, що на 2 % перевищує показники минулого року, які
складали 32 162 осіб.
Багатомовний сайт СумДУ отримав збільшені показники відсоткової зміни у користуванні
мобільними пристроями під час його відвідування у 2020 році.
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У 2020 році проводився систематичний моніторинг якості англомовних ресурсів підрозділів
університету (64 веб-сайти), які є складовими частинами єдиної інтегрованої веб-системи
університету.

