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ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
(версія 02)
Сумський державний університет (СумДУ) є багатогалузевим вищим
навчальним закладом класичного типу. Базовим постулатом візії та місії СумДУ
є служіння суспільству, дослідження, освітня та соціокультурна діяльність.
Усвідомлюючи роль закладів вищої освіти у формуванні національних та
регіональних політик з урахуванням цілей сталого розвитку університет
декларує пріоритетність врахування екологічних аспектів в своїй діяльності,
запобігання забрудненню та погіршенню стану довкілля та бере на себе
наступні зобов’язання.
В загально-організаційній та адміністративно-господарській
діяльності
 Запровадити, підтримувати та постійно вдосконалювати систему
екологічного управління, як складову загальної системи управління
університетом.
 Забезпечувати врахування екологічних аспектів в діяльності усіх
структурних підрозділів СумДУ.
 Знижувати навантаження на довкілля від використання енергетичних
ресурсів, води, сировини та матеріалів зумовлених діяльністю
університету, зокрема:
- підвищувати ефективність використання електричної та теплової
енергії;
- збільшувати обсяг використання поновлювальних джерел енергії;
- підвищувати ефективність використання води, у т.ч. шляхом
збільшення обсягів повторного водокористування;
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- зменшувати використання паперу, пластику, предметів одноразового
використання;
- зменшувати утворення відходів (у т.ч. небезпечних) та
запроваджувати ефективні методи поводження з ними;
- розробляти та запроваджувати заходи, спрямовані на зменшення
викидів парникових газів, зумовлених діяльністю університету.
 Прагнути до зменшення впливів на довкілля від автотранспорту шляхом:
- розроблення та запровадження заходів з мінімізації впливу на
довкілля власного автотранспорту університету;
- оптимізації планування навчального процесу з урахуванням потреб
щодо переїздів персоналу та осіб, що навчаються;
- підтримання застосування екологічного транспорту, у т.ч.:
o забезпечення умов для використання велосипедів;
o розроблення та запровадження заходів з підтримання
застосування електричних транспортних засобів;
- розроблення та запровадження інших рішень, спрямованих на
зменшення впливів на довкілля від автотранспорту.
 Враховувати екологічні аспекти та застосовувати принципи екологічного
(сталого) будівництва при облаштуванні території кампусу університету.
 Уникати використання, де це можливо, екологічно шкідливих речовин,
матеріалів і процесів;
 Враховувати, наскільки це можливо, екологічні аспекти при закупівлях
продукції, послуг, а також взаємодії з підрядними організаціями, зокрема
шляхом:
- надання переваги, наскільки це можливо, тій продукції, яка завдає
меншої шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людини;
- встановлення, де це доцільно, додаткових екологічних вимог до
постачальників товарів, послуг та підрядних організацій.
 Співпрацювати з питань екологічного спрямування з органами влади,
науковими, освітніми та іншими установами та зацікавленими сторонами
на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях.
В освітній діяльності
 Здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою, аспірантів та
докторантів у сфері екології, охорони навколишнього середовища та
сталого природокористування.
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 Підвищувати розуміння особами, що навчаються, екологічних аспектів їх
майбутньої професійної діяльності, зокрема шляхом:
- включення в програми навчальних дисциплін відповідних питань
екологічного спрямування у тому числі таких, що присвячені зміні
клімату (відповідним ризикам, боротьбі зі зміною клімату, адаптації
до кліматичних змін);
- включення до навчальних планів за спеціальностями додаткових
дисциплін за вибором екологічного спрямування.
 Включати питання екологічного спрямування в програми підвищення
кваліфікації працівників університету.
 Надавати послуги з підвищення кваліфікації сторонніх осіб з окремих
питань у сфері екології, охорони навколишнього середовища та сталого
природокористування.
В науковій діяльності
 Розвивати існуючі та започаткувати нові напрями наукових досліджень і
розробок
екологічної
спрямованості,
зокрема,
які
мають
міждисциплінарний характер та орієнтовані на потреби суспільства.
 Враховувати та мінімізувати негативні екологічні наслідки, що можуть
бути спричинені проведенням досліджень і розробок, або використанням
їх результатів.

 Співпрацювати з органами державної влади та місцевого самоврядування
щодо надання консультаційних і наукових послуг, виконання науководослідних і дослідно-конструкторських робіт, розробки програм тощо у
сфері екології, охорони навколишнього середовища та сталого
природокористування.
В позанавчальній діяльності
 Підвищувати екологічну освіченість та свідомість персоналу, осіб, що
навчаються, та широких верст населення, зокрема шляхом:
- проведення заходів з популяризації знань екологічного спрямування,
а також результатів власних досліджень і розробок екологічної
спрямованості;
- проведення цільових заходів та підтримання волонтерських ініціатив
екологічного спрямування, зокрема тих, в яких беруть участь
співробітники університету та особи, що навчаються.
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 Враховувати екологічні аспекти при організації заходів позанавчальної
діяльності.
Сумський державний університет зобов’язується планувати та виконувати
заплановану діяльність, орієнтовану на виконання задекларованих положень і
постійно поліпшувати показники екологічної діяльності.
Екологічна політика СумДУ повинна бути доведена усім співробітникам
університету і враховуватися ними в своїй поточній діяльності.
Екологічна політика СумДУ є публічним документом, який повинен бути
доступний для ознайомлення зацікавлених сторін.
Екологічна політика за потреби може переглядатися. При перегляді
екологічної політики в неї можуть вноситися відповідні коригування.
Затверджено вченою радою СумДУ
Протокол №5 від 11 листопада 2021 р.
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