Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 25 березня 2021 р.

м. Суми

№0300-І

Щодо ключових показників
ефективності діяльності проректорів
та керівників структурних підрозділів

{Зі змінами, внесеними наказом ректора №0710-І від 14.07.2021}

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про вищу освіту» при укладенні
Міністерством освіти і науки України контракту від 03.02.2021р з ректором
Сумського державного університету визначені певні цільові показники
діяльності університету, досягнення яких повинен забезпечити ректор, у тому
числі зазначена обов’язковість запровадження системи ключових показників
ефективності діяльності проректорів та керівників структурних підрозділів, у
відповідності до чого було видано наказ ректора СумДУ від 24 лютого 2021р
№ 0172-I. У той же час Міністерством освіти і науки України 5 березня 2021р
було видано наказ № 299 «Про затвердження Примірного переліку цільових
показників, що наводяться у контракті з керівником державного закладу вищої
освіти», що зумовлює необхідність видання вищезазначеного наказу ректора у
новій редакції.
У відповідності до вищезазначеного та враховуючи пропозиції
структурних підрозділів університету
НАКАЗУЮ:
1. Керуючись затвердженим МОН України примірним переліком
цільових показників, що наводяться у контракті з керівником державного ЗВО,
показниками визначеними у контракті ректора Сумського державного
університету, показниками міжнародних рейтингів (передусім THE та QS),
державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової
(науково-технічної) діяльності, критеріями конкурсного відбору виконавців
державного замовлення на підготовку магістрів у ЗВО України затвердити
наступні ключові показники ефективності діяльності з визначенням
відповідальних посадових осіб та терміни досягнення цих показників, а саме:

2
№
п/п
1

Ключовий показник
Назва
Значення
2

3

1.2

1.3

1.3.1

1.4

1.5

Виконання завдань,
досягнення стратегічних
цілей та прогнозних
показників, визначених
Стратегічним планом
розвитку Сумського
державного університету на
2020-2026 роки.
Забезпечення подальшого
повномасштабного розвитку
системи внутрішнього
забезпечення якості вищої
освіти у всіх її складових
Забезпечення результативної
участі університету в
міжнародних рейтингових
вимірюваннях (QS, THE,
U-Multirank та інших)
Зокрема збільшення кількості
потенційних експертів
пріоритетних рейтингів
інформація щодо яких за їх
згодою надана відповідним
агенціям
Забезпечення «нульової
толерантності» до фактів
порушення академічної
доброчесності шляхом
проведення перевірок,
зокрема і по кожному
відповідному зверненню, та
притягнення до академічної
відповідальності винних осіб
Запровадження у повному
обсязі комплексної
автоматизації управління
університетом, включаючи
систему електронного
документообігу

2.1.1

5

регулярне
інформування
відповідно до
визначеного
розділом 7
стратегічного
плану

Проректори,
директори інститутів,
декани, інші
відповідальні
посадові особи

червень,
грудень,
щорічно

Васильєв А.В.
проректори,
директори інститутів,
декани
Люта О.В.

щорічно за
визначеними
Васильєв А.В.
термінами
Юскаєв В.Б.
подання
Денисенко П.А.
даних

31 грудня
щорічно

постійно

за
затвердженими
показниками

не пізніше
31.12.2022

Васильєв А.В.
Денисенко П.А.
директори інститутів,
декани
Лєонов С.В.
Чорноус А.М.
Школьник І.О.
Артюхов А.Є.
Циганюк Д.Л.
директори інститутів,
декани

Лєонов С.В.
Акименко Л.В.

Показники кадрового потенціалу

2
2.1

Відповідальні
посадові особи

Показники загального значення

1
1.1

Строк
досягнення,
інформування
4

Питома вага штатних
наукових (НП) та науковопедагогічних працівників
(НПП), зокрема:
- з вченими ступенями та
науковими званнями

не менше 90%

31 грудня
щорічно

Лєонов С.В.
Циганюк Д.Л.
директори інститутів,
декани

3
1
2.1.2

2.1.3

2
- які були керівниками
(консультантами) не менше
5-ти дисертаційних робіт, які
захищені в Україні

- які мають не менше 5-ти

публікацій у періодичних
виданнях, що індексуються
БД Scopus та/або WoS

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.2

2.2.1

- є членами редакційних
колегій наукових видань
(журналів), що індексуються
у наукометричних базах
даних Scopus та/або Web of
Science, крім видань,
засновником яких є СумДУ
- які є молодими ученимивиконавцями наукових робіт
та науково-технічних
(експериментальних)
розробок, що
фінансуються за кошти
загального та/або
спеціального фондів
державного бюджету
- які мають сертифікати
відповідності знання
іноземної мови на рівні не
нижче В2 або диплом про
вищу освіту за відповідним
мовним профілем
- які мають іноземне
громадянство та приймали
участь у викладацькій або
науковій роботі в університеті
терміном більше 3 міс.
Кількість захищених
штатними співробітниками
дисертацій (на одиницю
наукових та науковопедагогічних працівників),
зокрема за науковим
ступенем:
- доктора філософії/
кандидата наук (у т. ч.
захищених аспірантами
СумДУ)

3
не менше 6%

4
31.12.2021

5

не менше 7%

31.12.2022

не менше 8%

31.12.2023

не менше 9%

31.12.2024

Циганюк Д.Л.
Бойко А.О.
директори інститутів,
декани

не менше 10%

31.12.2025

не менше 35%

31.12.2021

не менше 37,5%

31.12.2022

не менше 40%

31.12.2023

не менше 42,5%

31.12.2024

не менше 45%

31.12.2025

не менше 5%

31 грудня
щорічно

не менше 12%

31.12.2021

не менше 13%

31.12.2022

не менше 14%

31.12.2023

не менше 15%

31.12.2024

не менше 16%

31.12.2025

не менше 40%

31.12.2021

не менше 45%

31.12.2022

не менше 50%

31.12.2023

не менше 55%

31.12.2024

не менше 60%

31.12.2025

не менше 5%

31.12.2021

не менше 6%

31.12.2022

не менше 7%

31.12.2023

не менше 8%

31.12.2024

не менше 9%

31.12.2025

не менше 4%
не менше 5%

31.12.2021
31.12.2022

не менше 6%

31.12.2023

не менше 7%

31.12.2024

не менше 8%

31.12.2025

Чорноус А.М.
Гудков С.М.
директори інститутів,
декани

Чорноус А.М.
Курбатов Д.І.
директори інститутів,
декани

Лєонов С.В.
Циганюк Д.Л.
директори інститутів,
декани

Циганюк Д.Л.
Бойко А.О.
директори інститутів,
декани

4
1
2.2.2

2.3

2.4

3
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

2
- доктора наук (у т. ч
захищених докторантами
СумДУ)

Збільшення кількості штатних
науково-педагогічних та
наукових працівників, які
мають призові місця на
Олімпійських,
Паралімпійських,
Дефлімпійських іграх,
Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, Чемпіонатах
світу, Європи, Європейських
іграх, етапах Кубків Світу та
Європи з видів спорту,
визнаних Міністерством
молоді та спорту України та
забезпечують освітній процес
за спеціальністю «Фізична
культура і спорт»

3
щорічне
зростання не
менше 1% до
досягнення
частки докторів
наук серед НП
та НПП 20%

4

5

31 грудня
щорічно

Циганюк Д.Л.
Бойко А.О.
директори інститутів,
декани

щорічне
Бріжатий О.В
інформування

Частка штатних науковоне менше 8%
педагогічних та наукових
працівників серед їх загальної
Циганюк Д.Л
кількості, які брали участь у
Кириченко К.І.
31.08.2022
програмах міжнародної
директори інститутів,
академічної мобільності
декани
тривалістю не менше 1 місяця
за календарний рік
Показники оприлюднення результатів наукових досліджень та захисту інтелектуальної
власності
Кількість публікацій у
виданнях, які індексуються у
наукометричних базах Web of
збільшення
31 грудня
Science та/або Scopus на
не менше ніж
щорічно
одного штатного наукового та
на 15%
науково-педагогічного
працівника, зокрема які:
- опубліковані у періодичних
збільшення
31 грудня
Чорноус А.М.
виданнях країн ОЕСР
не менше ніж
щорічно
Гудков С.М.
на 15%
директори інститутів,
- реферуються одночасно
збільшення не
31 грудня
декани
обома базами
менше ніж на
щорічно
15%
- входять до квартилів
збільшення не
31 грудня
 Q1
менше ніж на
щорічно
10%
 Q2
збільшення не
31 грудня
менше ніж на
щорічно
15%

5
1
3.2

3.3

2
Кількість наукових видань
(журналів), засновником
(співзасновником) яких є
СумДУ та які індексуються у
наукометричних базах Scopus
та/або WoS
Індекс Гірша СумДУ за БД
Scopus та/або WoS

3.3.1

-зокрема за певними галузями
знань

3.4

Кількість країн, у яких є
організації-партнери з
кількістю сумісних
публікацій не менше трьох за
останні 5 років (за БД Scopus)

3.5

4
4.1

4.2

5
5.1

Зростання кількості
створених та належним чином
оформлених об’єктів
інтелектуальної власності, в
порівнянні з відповідним
показником 2020 року

3

4

збільшення по
кожній із баз

щорічне
інформування

збільшення по
кожній із баз
щонайменше
на 4 од.

31 грудня
щорічно

збільшення по
кожній із баз

31 грудня
щорічно

щорічне
збільшення

31 грудня
щорічно

не менше ніж на
10%
не менше ніж на
20%
не менше ніж на
30%
не менше ніж на
40%
не менше ніж на
50%

5

Чорноус А.М.
Гудков С.М.
директори інститутів,
декани

31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025

Показники формування контингенту осіб, що навчаються
Щорічне збільшення серед
здобувачів вищої освіти
кількості іноземців та осіб без
громадянства, у тому числі
громадян країн-членів ОЕСР
Питома вага осіб, зарахованих
на магістерські програми (за
всіма формами навчання та
джерелами фінансування) з
числа випускників інших
закладів вищої освіти, що
здобули в них вищу освіту за
ступенем бакалавра

не менше ніж на
7%

31 грудня
щорічно

не менше 10%

31.12.2021

не менше 11%

31.12.2022

не менше 12%

31.12.2023

не менше 13%

31.12.2024

не менше 14%

31.12.2025

Лєонов С.В.
Божко М.О.
Директори
інститутів,
декани
Мелейчук С.С.

Лєонов С.В.
Бріжатий О.В.
директори інститутів,
декани
Мелейчук С.С.

Показники організації навчального процесу та академмобільності здобувачів освіти
Вдосконалення електронної
системи управління
навчанням (Learning
Management System)

Лєонов С.В.
щорічне
Школьник І.О.
інформування
Зубань Ю.О.

6
1
5.2

5.3

5.4

5.5

6
6.1

2
Збільшення кількості
міждисциплінарних освітніх
(освітньо-наукових) програм
та кількості здобувачів на них
Збільшення частки
аудиторних годин у їх
загальній кількості,
викладення яких
здійснюється англійською
(німецькою, французькою,
китайською) мовою
Частка здобувачів вищої
освіти серед їх загальної
кількості, що протягом усього
періоду навчання брали
участь у програмах
міжнародної академічної
мобільності тривалістю не
менше 1 місяця

4

5
Лєонов С.В.
щорічне
Школьник І.О.
інформування директори інститутів,
декани

не менше 16%

31.12.2021

не менше 18%

31.12.2022

не менше 20%

31.12.2023

не менше 22%

31.12.2024

не менше 22%

31.12.2025

не менше 6%

31.08.2022

не менше 9%

31.08.2023

не менше 12%

31.08.2024

не менше 15%

31.08.2025

не менше 12%

31.08.2023

не менше 16%

31.08.2024

не менше 20%

31.08.2025

Збільшення питомої ваги
випускників, які сплачують
податки в Україні як
підприємці або наймані
працівники, та через 2 роки
після завершення навчання
працюють на посадах, що
потребують наявності
здобутої вищої освіти

31 грудня
щорічно

Школьник І.О.
директори інститутів,
декани

Кириченко К.І.
Бойко А.О.
директори інститутів,
декани

Школьник І.О.
Євдокимова А.В.
директори інститутів,
декани

Показники фінансового та інфраструктурного забезпечення діяльності
Збільшення обсягу доходу за
рахунок усіх джерел
фінансування у порівнянні з
відповідним показником
2020 року, зокрема:

- спеціального фонду від
виконання наукових та
науково-технічних робіт
(надання наукових послуг,
включаючи послуги з
наукового обслуговування) за
рахунок:
6.1.1.1 - усіх позабюджетних джерел;
6.1.1.2 - державних наукових грантів
усіх типів
6.1.1

3

не менше ніж на
10%
не менше ніж на
15%
не менше ніж на
25%
не менше ніж на
35%
не менше ніж на
40%
не менше ніж на
30%
не менше ніж на
50%
не менше ніж на
60%
не менше ніж на
70%
не менше ніж на
80%

31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025

Лєонов С.В.
Касьяненко В.О.
Бріжатий О.В.
Кириченко К.І.
Король О.В.
Циганюк Д.Л.
директори інститутів,
декани

31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025

Чорноус А.М.
Курбатов Д.І.
директори інститутів,
декани

7
1
6.1.2

2
- спеціального фонду за
проектами міжнародного
співробітництва в порівнянні
з відповідним показником
2020 року, з урахуванням, при
цьому, усього обсягу
фінансування СумДУ
передбаченого відповідними
проектами, у тому числі
6.1.2.1 - за результатами реалізації
програм академічної
мобільності;
6.1.2.2 - за проектами наукового
спрямування
6.2
Обсяг коштів:
6.2.1

6.2.2

6.3

- на виконання наукових
досліджень і розробок, які за
результатами конкурсного
відбору фінансуються із
загального фонду бюджету
- на розвиток матеріальної
бази шляхом закупівлі та
введення в експлуатацію
навчального та наукового
обладнання, включаючи
балансову вартість
обладнання, яке отримане як
дарунок, в оренду або лізинг
Забезпечення оснащення
більшості навчальних
приміщень мультимедійним
або іншим відповідним
обладнанням

3
не менше ніж на
5%

4

5

31.12.2021

не менше ніж на
10%

31.12.2022

не менше ніж на
15%

31.12.2023

не менше ніж на
20%

31.12.2024

не менше ніж на
25%

31.12.2025

висока
результативність
участі у
конкурсних
відборах

31 грудня
щорічно

не менше
15 млн грн
щорічно

31 грудня
щорічно

31 грудня
щорічно

Чорноус А.М.
Кириченко К.І.
Курбатов Д.І.
директори інститутів,
декани

Чорноус А.М.
Курбатов Д.І.
директори інститутів,
декани

Касьяненко В.О.
Лєонов С.В.
Чорноус А.М.

Лєонов С.В.
Дєдков А.Л.

{показник 4.2 викладений згідно з наказом ректора № 0710-І від 14.07.2021}

2. За
пропозиціями
проректорів,
керівників
відповідних
загальноуніверситетських підрозділів значення показників інститутів,
факультетів, що наведені у п.1 наказу, можуть наказом ректора
перерозподілятися за умови не зменшення загальноуніверситетського
показника.
3. Успішність діяльності відповідних посадових осіб та структурних
підрозділів визначати за показниками, що визначені як у п.1 наказу, так і
«Методикою рейтингу інститутів, факультетів та кафедр СумДУ», і які вважати
базовими, а також за іншими показниками усіх напрямів діяльності, що
визначається у встановленому порядку.
4. Контроль за повнотою та своєчасністю виконання зазначених у наказі
показників здійснювати під час поточних та річних звітів, а також при розгляді
відповідних питань на засіданнях вченої ради, робочих та дорадчих органів.
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5. Наказ ректора СумДУ від 24 лютого 2021р. № 0172-I вважати таким,
що втратив силу.
6. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та
контролю Акименко Л.В. розмістити цей наказ в Реєстрі основної нормативної
бази системи управління якістю діяльності університету та довести до відома
перелічених в ньому посадових осіб.

Ректор

Проєкт наказу вносить:
Радник ректора
____________ А. Васильєв

Василь КАРПУША

