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ОСНОВНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

У даному звіті представлено результати міжнародної діяльності СумДУ у 2022 році за 

основними її напрямами з урахуванням значних викликів звітного періоду, запроваджених 

заходів для їх подолання та відповідно отриманих здобутків.  

Для візуалізації основних показників міжнародного співробітництва згідно з Методикою 

рейтингу структурних підрозділів університету, а також ключових показників ефективності 

діяльності керівництва університету використовуються наступні позначки: 

 

 Рейтинг - Методика визначення рейтингу інститутів, факультетів та кафедр СумДУ. 

 

 KPI (англ. Key Performance Indicators) – Ключові показники ефективності діяльності 

проректорів та керівників структурних підрозділів. 

 

 ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РУХУ УНІВЕРСИТЕТУ 

Розбудова сучасного успішного університету можлива лише в контексті глобального 

науково-освітнього простору з урахуванням досвіду провідних світових закладів вищої 

освіти. 

Сумський державний університет має власну активну позицію щодо існуючих викликів 

динамічного та швидкозмінного глобального простору, працює над посиленням 

інституційної конкурентоспроможності у національному та міжнародному академічному 

середовищі, розвиває власний багатонаціональний та мультикультурний профіль.  

Важливим фактором інтернаціоналізації СумДУ є політика активного розвитку 

міжнародної співпраці усіх підрозділів університету на усіх рівнях, популяризації 

міжнародного та міжкультурного співробітництва, забезпечення реальної можливості 

студентів та науково-педагогічного персоналу (шляхом надання їм відповідних ефективних 

засобів) займатися навчальною та науковою діяльністю у інтернаціональному середовищі. 

Сумський державний університет є впізнаваним у міжнародному та має високий авторитет 

у вітчизняному науково-освітньому просторі, у тому числі зважаючи на відповідне 

позиціювання у найбільш відомих світових рейтингах.  

 

СПІВРОБІТНИЦТВО СУМДУ З ІНОЗЕМНИМИ НАУКОВО-ОСВІТНІМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

Сумський державний університет системно підходить до питання інтеграції у 

європейський та світовий науково-освітянський простір, що реалізується, зокрема, через 

співробітництво із зарубіжними університетами, асоціаціями, фондами та установами.  

ПАРТНЕРИ СУМДУ ЗА КОРДОНОМ 

Незважаючи на воєнні дії в Україні, протягом 2022 р. в університеті продовжилась 

робота щодо розширення мережі міжнародних партнерів. В результаті було започатковано 

18 нових формалізованих партнерств та підписано відповідні угоди про довгострокове 

міжнародне співробітництво (у 2021 р. – 30, у 2020 р. – 18, у 2019 р. – 24, у 2018 р. – 21) із 
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зарубіжними партнерами із наступних країн: Великобританія, США, Португалія, Італія, 

Танзанія, Індія, Польща, Туреччина, Литва, Сербія, Казахстан, Грузія, Узбекистан. 

Протягом року відбулось три церемоніальних підписання угод про співробітництво, вперше 

була підписана угода про співробітництво з партнером із Малайзії. 

Станом на 31.12.2022р. СумДУ має відповідно оформлену довгострокову міжнародну 

співпрацю із 295 партнерами за кордоном (з них 49 – в ТОП 1000 рейтингу QS, 32 – в 

рейтингу Times Higher Education, 47 – в Шанхайському рейтингу, 45 - в ТОП 1000 

рейтингу Webometrics) у 58 країнах світу. Співробітництво реалізується в рамках 352 угод 

різного типу. 

 

Динаміка розширення кола іноземних партнерів університету*  

 
 

  

*Враховуючи політику посилення ефективності використання існуючих партнерств, у 

2021 році до методики рейтингу структурних підрозділів СумДУ було запроваджено новий 

показник, що визначається за умови високого рівня активності співпраці за щонайменше 

одним із пріоритетних видів співробітництва: підготовка та/або реалізація спільних 

проєктів в рамках пріоритетних міжнародних програм; обмін НПП з метою довготермінової 

викладацької або наукової діяльності; академічна мобільність здобувачів вищої освіти; 

спільні публікації у високорейтингових виданнях; заснування спільних центрів  

Рейтинг 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

200

221

240

257

287
295

116
125

146

180 183
197

110
120

47 48 49 54 58 58

Всього партнерів

Активне співробітництво

Співробітництво за пріоритетними напрямками*

Країни
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Географія міжнародної співпраці університету за кількістю партнерств 
 (довгострокове співробітництво)  

 

Кількість іноземних партнерів за частинами світу 

 

74

139

9
22

18 31

1

1

Країни Західної, Північної Європи 

та Балтії 

Країни Центральної та Східної 

Європи

Країни Північної Америки

Країни Центральної Азії

Країни Африки

Країни Південної Азії та Азіатсько 

- Тихоокеанського регіону

Країни Південної Америки

Країни Близького Сходу
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 СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА 

 

Згідно існуючих міжнародних практик та зважаючи на цілі Стратегії інтернаціоналізації 

СумДУ все більше уваги приділяється стратегічним партнерствам університету, в рамках 

яких, згідно з пріоритетними напрямами (наукове співробітництво, грантова діяльність, 

академічна мобільність та інші), реалізуються найбільші обсяги міжнародного 

співробітництва. Відповідний показник, крім іншого, відслідковується міжнародним 

рейтингом U-Multirank. 

 

Станом на грудень 2022 року перелік стратегічних партнерів СумДУ включає: 

Країна Партнер 

Великобританія 
Університет Бат Спа 

Університет м. Ліверпуль 

Ірландія Інститут мистецтва, дизайну та технологій 

Латвія 
Латвійський університет 

Ризький технічний університет 

Литва  Каунаський технологічний університет 

Німеччина 

 

Університет Дуйсбург-Ессен 

Університет Кобленц-Ландау 

Університет м. Бамберг 

Польща 

 

Варшавський університет 

Університет природничих наук м. Познань 

Технічний університет м. Кельце 

Сілезійський технологічний університет у 

м. Глівіце 

Університет ім. Адама Міцкевича 

Вроцлавський технологічний університет 

Словаччина 

 

Технічний університет м. Кошице 

Словацький технічний університет в 

м. Братислава 

Університет ім. Oлександра Дубчека в м. Тренчин 

США Державний університет м. Вашингтон 

Філіппіни  Політехнічні коледжі Камарінес Сур 

Чехія  Чеський університет природничих наук 

Франція Університет Пуатьє 

Швеція 

 

Школа бізнесу та економіки Університету Ліннеус 

Університет м. Лінчепінг 

Університет м. Умео 
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 ЗАЛУЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ МЕРЕЖЕВОЇ 

ПІДТРИМКИ 

 

Міжнародна підтримка України і її сектору вищої освіти у 2022 році була, зокрема, 

реалізована через мережеві ініціативи, що передбачали консолідовану участь різноманітних 

закордонних інституцій в аналізі потреб, напрацюванні механізмів підтримки з подальшою 

їх реалізацією. 

Головним завданням для структур міжнародної діяльності СумДУ було забезпечення 

безпосередньої участі університету у найбільш дієвих ініціативах і проєктах, що 

передбачало системну роботу з контактування з відповідними організаціями, 

представлення необхідної аналітичної і презентаційної інформації, формування колективів 

і тематик для потенційної взаємодії. 

 

Мережа «Ініціатива Єднання»  

З березня 2022 року Уряд Великобританії спільно з Радою Університетів Великобританії 

звернувся до Уряду України з пропозицією надати підтримку українським ЗВО через 

потужну двосторонню співпрацю з британськими вишами. Даний проєкт отримав назву 

«Twinning Initiative (Ініціатива Єднання)». СумДУ одним із перших доєднався до 

відповідного процесу відбору учасників, успішним результатом якого стало отримання в 

якості університету-побратима визнаного в світі вишу – Університету м. Ліверпуль. 

Співробітництво у форматі «університети-побратими» виявилось унікальною і найбільш 

ефективною моделлю для подолання тих викликів, які постали перед університетами 

України під час воєнного стану.  

Протягом року відбувалась активна скоординована діяльність двох закладів за 

принципом «відкритих дверей». З боку Університета м. Ліверпуль до співпраці і підтримки 

СумДУ долучилось близько 50 фахівців з числа топ-менеджменту і викладачів даного 

закладу. З боку СумДУ до співпраці долучились усі без виключення інститути і факультети 

університету, а також низка основних загальноуніверситетських підрозділів.  

Найбільш вагомими результатами співпраці стали: 

- співпраця бібліотек, доступ до наукових і інших ресурсів і баз даних, підвищення 

кваліфікації персоналу; 

- безкоштовний доступ до програм підвищення кваліфікації Університету м. Ліверпуль 

«Making an impact» для викладачів і управлінців, більше 30 учасників від СумДУ; 

- включення британських вчених до редколегій наукових видань СумДУ; 

- залучення 78 представників СумДУ (студенти і викладачі) до Міжнародної літньої 

школи Ліверпульського університету (4 – фізична мобільність, 74 – онлайн участь). 

Обсяг фінансування з боку британських партнерів – близько 150 тис. фунтів. 

- Робота над маркетинговою стратегію СумДУ для підтримки та просування бренду, 

сприяння успішному прийому абітурієнтів у 2022 році, розробка спільно з медіа центром 

СумДУ низки брендових та промоційних матеріалів, надання атрибутів власного бренду 

для використання СумДУ. Відоме гасло СумДУ під час вступної кампанії «Озброєні 

освітою» – ідея британських фахівців з медіа-стратегій. 

- Сприяння перенесенню даних СумДУ до безпечних хмарних середовищ, контактування 

і досягнення відповідних домовленостей з компанією Майкрософт. 

- Технічна підготовка британськими колегами платформи для розміщення онлайн 

матеріалів для навчання студентів згідно із відповідним запитом СумДУ, наповнення 
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платформи викладачами Університету м. Ліверпуль з відкриттям доступу до власних 

онлайн курсів в 13 галузях, включаючи медицину, економіку і бізнес, право, комунікації 

і медіа. Запуск платформи для використання в СумДУ – з лютого 2023 року. 

- Підготовка і започаткування програми «включеного семестру» для студентів СумДУ з 

фізичною мобільністю до Великобританії з повним покриттям витрат з боку британської 

сторони. Щосеместрова квота – 5 осіб з будь-якого напряму навчання. 

- Підготовка грантового проєкту з підтримки наукової діяльності і відповідних цифрових 

рішень за фінансування Уряду Великобританії. Від СумДУ – наукові колективи БіЕМ, 

ЕлІТ, ТеСЕТ. Обсяг фінансування – 250 тис.фунтів. Дата подачі – 16.01.2023. 

- Підготовка грантової заявки на запровадження програми подвійного диплому за 

економічними спеціальностями з фінансуванням від Офісу Президента України та 

Спілки Університетів Великобританії. Дата подачі – 16.01.2023. 

- Активна робота з підготовки публікацій щодо результатів співпраці у авторитетних 

засобах масової інформації Великобританії, ЄС і України. 

 

Враховуючи підписану угоду про співробітництво і значний обсяг реалізованих і 

запланованих спільних ініціатив, Університетом м. Ліверпуль прийнято рішення щодо 

довгострокової співпраці з СумДУ, у т.ч. поза межами «Ініціативи Єднання». 

 

Ініціатива «Альянси Європейських університетів» 

 

Ініціатива «Альянси Європейських університетів» уособлює амбітне довгострокове 

бачення Європейського Простору Вищої Освіти щодо побудови університетів майбутнього. 

Вона покликана впровадити революційні зміни в системі вищої освіти, які стануть 

структурними та стійкими й допоможуть у найближчому майбутньому ефективніше 

вирішувати найбільш складні суспільні проблеми всупереч кордонам між державами. 

Сутністю ініціативи є об’єднання європейських університетів в стійку мережу для 

забезпечення конкретних спільних цілей розвитку, ефективного використання ресурсів, 

безперешкодного обміну кращими практиками, а також науковцями і студентами. До 2030 

року ЄС заплановано фінансування більш ніж 100 альянсів європейських ЗВО.  

Участь українських закладів до 2022 року була обмеженою, що з агресією рф змінилось 

на відкриття доступу в якості асоційованих партнерів. Надважливим завданням для 

структур міжнародного управління СумДУ стало входження до щонайменше одного такого 

альянсу. Результатом проведеної наполегливої роботи з партнерами в ЄС стало попереднє 

узгодження членства університету в наступних Альянсах Європейських Університетів: 

1. Альянс «NEOLAiA»  

Склад партнерства: 

Білефельдський університет (Німеччина) 

Університет Хаен (Іспанія) 

Університет Нікосії (Кіпр) 

Університет Еребру (Швеція) 

Остравський університет (Чехія) 

Університет Салерно (Італія) 

Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія) 

Турський університет (Франція) 

Шяуляйський державний університет прикладних наук (Литва) 
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Альянс прагне: 

-  покращення міжрегіонального зв'язку для інновацій та академічної мобільності, 

посилення інклюзії та міжкультуралізму через спільні стандарти, щоб побороти 

культурні та мовні бар’єри;  

- досягнення досконалості в дослідженнях завдяки науковому впливу, результативності  

та передачі знань; 

- збільшення регіонального впливу на підприємницьку підготовку, створення ідей 

продукту, підтримка стартапів; 

- збільшення кількості спільних програм викладання та навчання для вирішення ключових 

глобальних проблем. 

 

2. Альянс «FilmEU» 

Склад партнерства:  

Університет Лусофона (Португалія) 

Талліннський університет (Естонія) 

Школа мистецтв LUCA (Бельгія) 

Інститут мистецтва, дизайну та технологій (Ірландія) 

Альянс  має на меті створити зразкову структуру співпраці, здатну поглибити існуючу 

співпрацю та сприяти здатності залучених вищих навчальних закладів діяти в 

культурних і творчих індустріях та в інших сферах суспільства, на які вони впливають.  

Альянс має намір трансформувати існуючу практику викладання та навчання, 

використовуючи свої індивідуальні сильні сторони за кордоном, водночас 

інтернаціоналізуючи можливості та співпрацю як для студентів, так і для викладачів. 

Альянс звільняється від інституційних, департаментських і національних ізоляції, щоб 

прийняти міждисциплінарні дослідження, які ставлять творчість і медіаграмотність у 

центр процесу викладання та навчання. Завдяки цьому як студенти, так і викладачі 

стають творчими лідерами в Європі та за її межами. 

 

3. Альянс «Unite!»  

 

Склад партнерства: 

Дармштадтський технічний університет (Німеччина) 

Університет Аалто (Фінляндія) 

Технічний університет Ґраца (Австрія) 

Політехнічний інститут Гренобля (Франція) 

Королівський технологічний інститут (Швеція) 

Туринський політехнічний університет (Італія) 

Лісабонський університет (Португалія) 

Політехнічний університет Каталонії (Іспанія) 

Вроцлавський технологічний університет (Польща) 



9 

 

 

Unite! - це Європейський університетський альянс інновацій, технологій та інженерії  з 

дев’яти університетів, що об’єднує європейські регіони економічної перспективи, 

підприємництва та інновацій. Стратегічний, гнучкий і динамічний альянс університетів, 

заснований на спільних цінностях зі спільним баченням і взаємною довірою. Unite!  

зобов’язується бути потужною рушійною силою для технологій та інновацій, 

багатомовним трансєвропейським кампусом, який навчатиме експертів і лідерів, які 

керують цифровим і екологічним переходом. Це сильна рушійна сила технологій та 

інновацій, що просувають цифрову Європу. 

Організаційне забезпечення процедур офіційного оформлення членства в зазначених 

Альянсах заплановано на січень-лютий 2023 року. 

 

ЧЛЕНСТВО УНІВЕРСИТЕТУ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА 

АСОЦІАЦІЯХ 

Одним з базових принципів інтернаціоналізації згідно із Стратегією інтернаціоналізації 

є співробітництво, як основа міжнародної інтеграції через розбудову стратегічних 

партнерств та мереж, участі у діяльності міжнародних асоціацій і об’єднань. Наразі, 

Сумський державний університет є членом 24 авторитетних академічних асоціацій та 

спільнот світу. 

 
 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСТІ СУМДУ У МІЖНАРОДНИХ ГРАНТОВИХ 

ПРОГРАМАХ 

У звітному році пріоритетами організації участі університету у міжнародних грантових 

програмах стало: 

 посилення наукового спрямування грантової діяльності;  
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 розширення кола опрацьованих та запропонованих структурним підрозділам 

програм; 

 збільшення чисельності кафедр і окремих наукових та науково-педагогічних 

працівників,  залучених до підготовки проєктів; 

 стимулювання міждисциплінарності проєктних груп, що готують грантові запити; 

 підвищення якості заявок через їх експертну оцінку в СумДУ; 

 активне реагування на виклики, пов’язані із воєнним станом, пошук нових 

можливостей, наполегливе спонукання наукових колективів до участі в програмах.  

 

ДІЯЛЬНІСТЬ КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПІДГОТОВКИ ГРАНТОВИХ 

ЗАЯВОК УМС 

 

На виконання П.4 рішення вченої ради Сумського державного університету з питання: 

«Інтернаціоналізація діяльності університету» від 21 березня 2019 р. було проведено 

близько 20 цільових тренінгів за пріоритетними міжнародними грантовими конкурсами 

(Еразмус+, Горизонт Європа, міжурядовими науково-дослідницькими та іншими 

програмами) щодо написання проєктних заявок, до яких долучилося більше 200 науково-

педагогічних працівників та співробітників університету, проведено більше 300 

індивідуальних консультацій.  

Загалом у 2022 році центром підготовки грантових заявок пропонувалось близько 60 

грантових програм для участі у конкурсах на отримання фінансування за різними 

напрямками діяльності для кафедр, інститутів/факультетів та структурних підрозділів 

СумДУ, серед яких найбільш масштабними є: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 РЕЗУЛЬТАТИ ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК ВІД СУМДУ 

У 2022 році структурними підрозділами університету було подано 126 грантових заявок 

загальноуніверситетського рівня на конкурси міжнародних програм (у 2021 р. – 132,  

у 2020 р. – 174, у 2019 р. – 130).  
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Загальна кількість підготовлених міжнародних грантових заявок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ І ПРОЄКТІВ 

 

Тематики загальноуніверситетських грантових проєктів, які виконувались СумДУ у  

2022 році, відповідають пріоритетам розвитку сектору вищої освіти України, стратегії 

уряду України, стратегічним цілям розвитку ЄС та ООН.   

Участь СумДУ в міжнародних грантових проєктах у 2022 році сприяла, крім іншого, 

покращенню матеріально-технічної бази. Так, у рамках виконання міжнародних грантових 

проєктів до СумДУ у 2022 р. було залучено комп’ютерного, технічного обладнання та 

матеріалів в рамках реалізації наукових проєктів на суму 9,58 млн.грн. (у 2021 р. –  

1,99 млн. грн., у 2020 р. – 4,93 млн.грн., у 2019 р. – 1,25 млн.грн., у 2018 р. – 0,4 млн. грн.). 

Значну частину складає програмне забезпечення та доступ до хмарних середовищ для 

збереження даних університету. У 2023 р. заплановане отримання обладнання від грантових 

проєктів щонайменше на суму 5 млн.грн. 

Загальна кількість міжнародних грантів  Рейтинг 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

281

333

264

498
477

48
70

96 101
138

Всього грантів

З них загальноуніверситетського 

рівня

2018 2019 2020 2021 2022

119
130

174

132 126
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Обсяги фінансування грантів усіх типів, млн. грн.  Рейтинг 

(враховано обсяги визначені для СумДУ) 

 

 

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ 

У звітному році було досягнуто найбільшої за всі роки кількості 

загальноуніверситетських грантів – 138 (у 2021 р. – 101, у 2020 р. – 96, у 2019 р. – 70).  

За загальноуніверситетськими грантами у 2022 році в університеті працювало близько 

200 осіб з 42 кафедр усіх інститутів/факультетів закладу, а також 9 загальних 

структурних підрозділів. 

Найбільш активними за загальноуніверситетськими грантами у звітному періоді були:  

ТеСЕТ (кафедри ТМВІ, ЕПТ); ННІ БіЕМ (кафедри МЕВ, маркетингу, управління);  

НН МІ (кафедри патанатомії, морфології, ГрЗ); ІФСК (кафедра ППСТ); ЕлІТ (кафедра 

НЕМП); ННІ Права (кафедра МЄППП).  

Найбільша кількість та обсяги фінансування забезпечено через міжнародні грантові 

програми Еразмус+, Горизонт 2020, ДААД, DVV International, за підтримки НАТО, 

Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), Фонду цивільних 

досліджень і розвитку (CRDF Global) та низки інших міжнародних фондів. 

Тематики проєктів, що виконувались у звітному році, спрямовані на: 

− впровадження європейських цінностей в освітній діяльності; 

− модернізацію освітніх програм у відповідності до європейських стандартів; 

− підвищення якості освітньої діяльності, рівня академічної доброчесності; 

− впровадження відновлювальних технологій у біомедицині; 

− стратегію розбудови зелених кампусів; 

− захист фінансової системи від кіберзагроз; 

− імплементацію механізмів ЄС; 

− протидію сучасним викликам і загрозам; 

− біоенергетичні інновації в поводженні з відходами; 

− сприяння сталого розвитку освіти через мову бренду; 

− дослідження міграційної політики ЄС та сучасних реалій міграції, пов’язаних 

насамперед із військовим вторгненням в Україну, тощо. 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

22,37 22,31 23,04 20,74

58,48
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ГРАНТИ 

 

Режим воєнного стану в Україні та обмеження фінансування з боку держави спонукало 

у 2022 році до пошуку нових форм та джерела фінансування у вигляді індивідуальних 

грантів, що дозволило збільшити на 61% відповідні обсяги фінансування у порівнянні із 

минулорічним показником. 

 

Кількість індивідуальних грантів  Рейтинг 

 

 

 

МІЖНАРОДНІ ОБМІНИ ТА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

ЗАСАДИ. 

Міжнародна академічна мобільність є основою інтеграційного процесу у просторі 

вищої освіти та одним з вагомих інструментів інтернаціоналізації сучасного університету.  

Згідно зі Стратегією інтернаціоналізації Сумського державного університету на 

2019-2025 роки і відповідним рішенням вченої ради від 21.03.2019 р. щодо 

«Інтернаціоналізації діяльності університету» в контексті академічної мобільності СумДУ 

ставить на меті наступне: 

- активне залучення до програм міжнародних обмінів усіх без виключення випускових 

кафедр, факультетів, інститутів із забезпеченням ними наявності діючих програм 

академічної мобільності за кожною спеціальністю; 

- запровадження цільових програм академічної мобільності за окремими освітніми 

програмами, міжнародне визнання освітніх програм та їх компонентів; 

- розвиток двосторонніх програм академічного обміну з університетами-партнерами, 

удосконалення існуючих та започаткування нових спільних з іноземними партнерами 

освітніх програм та програм подвійного диплому; 

- розробку нових та вдосконалення існуючих внутрішніх механізмів реалізації 

програм академічної мобільності в університеті у тому числі визнання та трансферу 

результатів, стимулювання організації та участі у таких програмах; 

- розвиток потенціалу інститутів/факультетів та кафедр університету щодо розуміння 

та використання технологій міжнародної академічної мобільності; 

- запровадження щорічного планування інститутами, факультетами та кафедрами 

програм академічної мобільності як невід’ємної складової навчального процесу (стосується 

як студентів, так і викладачів); розробка механізмів включення компонентів, що 

пропонуються до вивчення за кордоном, до навчальних планів освітніх програм; 

2018 2019 2020 2021 2022

233

263

168

397

339
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- широке використання можливостей стипендіальних та грантових програм (на 

кшталт Еразмус+, ДААД, програми ім. Фулбрайта) для залучення більш широкого кола 

учасників усіх категорій; 

- активне залучення до програм міжнародних обмінів іноземних студентів за 

різноманітними формами академічної мобільності до СумДУ. 

За умов обмежень 2022 р. основні акценти організаційної діяльності було 

спрямовано на пошук можливостей для учасників мобільності, які вже знаходились за 

кордоном, через афіліацію в іноземних ЗВО, та на використання підтримки партнерських 

університетів щодо можливостей фізичної мобільності та доступу до ресурсів на їх базі, а 

також, що спрацювало максимально ефективно за існуючих умов – реалізацію міжнародної 

віртуальної мобільності за принципом міжнародного колаборативного онлайн навчання 

(Collaborative Online International Learning (COIL)). 

 ЗАЛУЧЕННЯ СУМДУ ДО ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ 

 СТИПЕНДІАЛЬНІ ТА ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ФОНДІВ 

Управлінням міжнародного співробітництва на системній основі забезпечується 

взаємодія з представниками міжнародних організацій, офісів міжнародних програм, 

посольств іноземних держав в Україні та приватних фондів, що надають стипендіальну та 

грантову підтримку учасникам академічної мобільності. 

У 2022 році коло пропозицій для всіх категорій учасників охоплювало 76 програм 

академічної мобільності у 23 країнах світу (2021 р. – 68 програм у 23 країнах світу, 2020 р. 

– 65 програм у 33 країнах світу).  

Загальна сума фінансування, яку вдалося залучити за рахунок стипендіальних і 

грантових програм, а також закордонних партнерських ЗВО у 2022 р. для підтримки 

учасників академічної мобільності становить 16.8 млн. грн (2021 р. – 3.9 млн, 2020 р. –   

5.2 млн. грн).   

 

Основні грантові і стипендіальні програми міжнародної академічної мобільності 
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Географія грантових і стипендіальних програм академічної мобільності, що 

пропонувались в СумДУ протягом 2022 року 

 

Кількість аплікантів та рівень успішності відбору кандидатів за стипендіальним 

програмами з конкурсною основою, що пропонувались університетом у 2022 р. зросли 

порівняно з показником 2021 року, а для категорії студентів мало місце збільшення майже 

в 2 рази, що пояснюється розширенням кола цільових програм для України. 

Найбільша фінансова підтримка програм мобільності традиційно залишається за 

грантовими програмами Європейського Союзу.  

 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 2022 року СумДУ виконував 60 проєктів із кредитної мобільності 

програми Еразмус+ (2020 р. – 55 проєктів, 2021 р.  – 50) із партнерами у 18 країнах 

Європейського Союзу.  

Загальна сума фінансування, отримана на реалізацію двосторонніх обмінів у 2022 році, 

становить 8,7 млн.грн. (у 2021 р. - 2.2 млн. грн.), що включає кошти закордонних 

університетів-партнерів на внутрішню мобільність в ЄС.     

Дотримуючись вимог ЄС щодо забезпечення відкритості та прозорості процедур 

відбору учасників,  у 2022 р. управлінням міжнародного співробітництва було оголошено 

25 конкурсів (у 2021 р. – 23 конкурси, у 2020 р.– 19 конкурсів) в рамках проєктів 

«Міжнародної кредитної мобільності» для всіх категорій учасників на реалізацію 

академічної мобільності у ЗВО Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, 

Туреччини, Чехії та Швеції. Управлінням міжнародного співробітництва було опрацьовано 

аплікаційні пакети документів та проведено співбесіди щодо визначення рівня володіння 

іноземної мови  з 154 кандидатами на мобільність (у 2021 р. – 118 кандидатів, у 2020 р.–  

62 кандидати).  
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У 2022 р. УМС було забезпечено функціонування відбіркової комісії за програмами 

академічної мобільності за участі профільних заступників директорів/деканів та 

представників студентства. Було проведено більше 20 засідань для відбору учасників.   

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНИХ ОБМІНІВ ТА АКАДЕМІЧНОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ 

 

ПОКАЗНИКИ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ 

У 2022 році 906 студентів СумДУ стали учасниками міжнародної освітньо-наукової 

діяльності за кордоном, що становить 12,9% від контингенту здобувачів вищої освіти 

СумДУ денної форми навчання з урахування КІ, ШІ та іноземних студентів (у 2021 р. – 638 

студентів, що становило 8,8% від контингенту; у 2020 р. – 280 студентів, що становило 4% 

від контингенту; у 2019 р. – 228 студентів, що становило 3% від контингенту) та включає в 

себе учасників міжнародної академічної мобільності, участі у наукових заходах за 

кордоном, стажування на підприємствах та інше. 

 

 УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ПРОГРАМАХ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

В ЗАКОРДОННИХ ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВАХ 

 

У 2022 р. учасниками міжнародної академічної мобільності стали 716 студентів 

СумДУ, що становить 10,2 % від контингенту студентів денної форми навчання з 

урахуванням КІ, ШІ та іноземних студентів (у 2021 р. – 521 студент, що становило 7,2% від 

контингенту; у 2020 р. – 127 студентів, що становило 1,8% від контингенту; у 2019 р. – 

122 студентів, що становило 1,6 % від контингенту). 

Кількість студентів-учасників програм міжнародної академічної мобільності, осіб  

 
      студенти-учасники міжнародної академічної мобільності офлайн 

      студенти-учасники віртуальної міжнародної академічної мобільності 

*даний показник враховує учасників гібридної академічної мобільності (частина програми з фізичним 

виїздом за кордон, частина - віртуально) 

2018 2019 2020 2021 2022

158

109 42 41

149

13
85

490

592

122
127

521*

716* 
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ВХІДНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНИХ ЗВО 

У 2022 році 178 студента закордонних ЗВО стали учасниками міжнародної 

академічної мобільності на базі СумДУ (у 2021 р. – 274 студентів,  у 2020 р. – 27 студентів).  

 

Кількість іноземних здобувачів освіти закордонних ЗВО – учасників програм 

вхідної академічної мобільності на базі СумДУ, осіб 

 

 

Зниження даного показника зумовлюється, передусім, значними складнощами 

організації освітнього процесу у другому семестрі 2021/22 навчального року у зв’язку з 

військовими діями. Завданням наступного року є максимальне залучення студентів 

закордонних університетів до спільних програм віртуальної мобільності. 

 

 

2020 2021 2022

25

274

178


