Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 12 липня 2022 р.

м. Суми

№0415-І

Про надання інформації щодо участі
інститутів, факультетів та кафедр у
забезпеченні показників діяльності
університету щодо досягнення Цілей
сталого розвитку ООН

Наказом ректора університету від 28 червня 2022 року №0345-I передбачено
щорічне звітування посадових осіб за показниками діяльності університету щодо
досягнення Цілей сталого розвитку ООН. Водночас методика визначення рейтингу
інститутів, факультетів та кафедр СумДУ не враховує результативність роботи
зазначених структурних підрозділів з цього питання. З метою розроблення та
розрахунку інтегрального показника оцінювання діяльності інститутів, факультетів та
кафедр щодо досягнення Цілей сталого розвитку ООН
НАКАЗУЮ:
1. Зазначеним у наказі від 28 червня 2022 року №0345-I «Про затвердження
узагальнюючої системи показників діяльності університету щодо досягнення Цілей
сталого розвитку» надавачам інформації щорічно у термін до 01 травня (в 2022 році –
до 01 жовтня) надавати до відділу бенчмаркінгу та статистики дані щодо забезпечення
виконання показників у попередньому календарному році кафедрами або іншими
підрозділами факультетського (інститутського) підпорядкування (далі – структурними
підрозділами) (окрім показників, де надавачем інформації зазначений ЦНТЕІ).
Вищезазначену інформацію надавачі за необхідності узгоджують з відповідальною та
вищою посадовою особами.
2. При оцінюванні внеску структурного підрозділу використовувати наступне:
- інформація може бути надана за кожним із показників узагальнюючої системи,
зазначеної в п.1;

- надавач інформації дає орієнтовну оцінку навіть мінімальної участі структурного
підрозділу або залучення його представників для виконання показника діяльності
університету щодо досягнення Цілей сталого розвитку ООН;
- структурний підрозділ може отримати за кожним з показників не більше 2 балів
(у випадку значного обсягу робіт по досягненню показника, наприклад, проведення
великої кількості заходів, ініціатив у звітному календарному році), якщо діяльність
структурного підрозділу була епізодичною – до 1 балу;
- в загальній оцінці показника крім внеску структурних підрозділів кафедрального
(інститутського, факультетського) рівня в межах 10 балів враховується і внесок
загальноуніверситетських та інших підрозділів університету;
- у разі, якщо виконання показника було забезпечене тільки структурними
підрозділами кафедрального (інститутського, факультетського) рівня, при цьому сума
балів, набраних ними за окремим показником складає більше 10, значення оцінок
повинно бути скореговано з метою приведення суми балів до 10, зокрема зі
застосуванням максимальної оцінки менше, ніж 2 бали.
2. Начальнику відділу бенчмаркінгу та статистики Денису СМОЛЕННІКОВУ
вести обрахунок інтегрального показника оцінювання діяльності інститутів,
факультетів та кафедр щодо досягнення Цілей сталого розвитку ООН за даними,
отриманими від надавачів інформації. За показниками, за якими закріплено декілька
надавачів інформації за умови, якщо сума балів за показником перевищує 10, значення
оцінок, запропонованих надавачами, зменшувати пропорційно. Аналогічно виконувати
процедуру пропорційного зменшення значень оцінок структурних підрозділів за таким
показником у випадку, якщо хоча б один зі структурних підрозділів був оцінений
надавачами інформації сумарно більше, ніж у 2 бали.
4. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
Любові АКИМЕНКО розмістити цей наказ в Реєстрі основної нормативної бази
системи управління якістю діяльності університету та довести його до відома осіб,
зазначених у додатку до наказу від 28 червня 2022 року №0345-I, а також до директорів
інститутів, деканів факультетів та завідувачів кафедр.
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