Додаток 1
до наказу № 0656-І від 12.08.2020 р.

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ (НАПОВНЕННЯМ) WEB-СИСТЕМИ СУМДУ (ВЕРСІЯ 08)
Пояснення:
1) основне місце розташування інформації;
2) якщо цільова категорія користувачів не зазначена, інформація доступна з головного меню для усіх категорій користувачів;
3) основне місце розташування інформації знаходиться у зазначеному пункті.

Номер

Розділи / підрозділи контенту

Дублювання
інформації за
розділами /
підрозділами

1

2

3

Посада особи,
відповідальної за
підготовку, надання та
оновлення інформації

Відповідальні за
погодження інформації
та поточний загальний
контроль

Цільова категорія
користувачів
(для обов'язкового
розміщення в меню
відповідної категорії
користувачів) 2)

Примітки

4

5

6

7

І. ГОЛОВНЕ МЕНЮ
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

ПРО СУМДУ
Загальна інформація
Сучасне обличчя СумДУ
Стратегія розвитку, місія, візія
Структура університету

1.1.4
1.1.5

Керівництво
Наша історія

1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.1.1
1.1.6.1.2
1.1.6.1.3

Органи управління та самоврядування
Наглядова рада
Положення
Склад
Рішення

о1)
о

начальник Прес-центру
начальник Прес-центру

Васильєв А.В.
Васильєв А.В.
Васильєв А.В.

о
о

начальник ВК
начальник Прес-центру

Васильєв А.В.
Любчак В.О.

начальник ВДІКК
начальник НОВ РПСП
начальник НОВ РПСП
начальник НОВ РПСП
начальник НОВ РПСП

Васильєв А.В.
Васильєв А.В.
Васильєв А.В.
Васильєв А.В.
Васильєв А.В.

о

банер
перехід на сайт
normative.sumdu.edu.ua
книга “Сумський державний
університет: історія та сучасність”

1.1.6.2
1.1.6.2.1
1.1.6.2.2
1.1.6.2.3
1.1.6.3
1.1.6.3.1
1.1.6.3.2
1.1.6.3.3
1.1.6.3.4
1.1.6.4
1.1.6.5
1.1.6.6
1.1.6.6.1

Конференція трудового колективу
Положення
Склад
Рішення
Вчена рада
Положення
Склад
План роботи
Рішення
Наукова рада
Наукове товариство студентів (слухачів),
аспірантів, докторантів і молодих вчених
Рада із забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти
Положення

о

о

начальник НОВ РПСП
начальник НОВ РПСП
начальник НОВ РПСП
начальник НОВ РПСП
начальник НОВ РПСП
начальник НОВ РПСП
начальник НОВ РПСП
начальник НОВ РПСП
начальник НОВ РПСП

о

голова НТСА

Чорноус А.М.

секретар ради

Карпуша В.Д.
Любчак В.О.
Карпуша В.Д.
Любчак В.О.
Карпуша В.Д.
Любчак В.О.
Карпуша В.Д.
Любчак В.О.
Карпуша В.Д.
Любчак В.О.
Любчак В.О.
Король О.В.
Король О.В.
Любчак В.О.

секретар ради

Склад

секретар ради

1.1.6.6.3

План роботи

секретар ради

1.1.6.6.4

Рішення

секретар ради

1.1.6.11
1.1.6.12
1.1.7
1.1.7.1

Рада з питань інформатизації
Комісія з профілактики правопорушень
Рада з громадського харчування
Координаційна рада з питань підтримки
університетських стартапів
Стипендіальні комісії

секретар ради
начальник ЦКТ
директори інститутів,
декани факультетів

Комісія з питань поселення до гуртожитків
студмістечка
Громадські організації
Профспілковий комітет працівників

1.1.7.2

Студентський профком

1.1.7.3
1.1.8
1.1.8.1

Студентський ректорат
Контактна інформація
Телефонний довідник

Васильєв А.В.
Васильєв А.В.
Васильєв А.В.
Васильєв А.В.

п.3.1.2.13)

1.1.6.6.2

1.1.6.7
1.1.6.8
1.1.6.9
1.1.6.10

Васильєв А.В.
Васильєв А.В.
Васильєв А.В.

Васильєв А.В.
Король О.В.
Боровик В.О.

о
о

голова студ. профкому

корисна інформація (студентам)

студентський ректор

корисна інформація (студентам)

начальник ВДІКК

Васильєв А.В.

перехід на сайт
profcom.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
studprofkom.sumdu.edu.ua

перехід на сайт
ct.cabinet.sumdu.edu.ua

1.1.8.2
1.1.8.3
1.1.8.4
1.1.8.5
1.1.8.6

Адреси
Банківські реквізити
Ендаумент-фонд
Графік роботи
Графік прийому посадовими особами

о
о
о
о
о

1.1.8.7
1.1.8.8
1.1.8.9
1.2
1.2.1

Контакти для екстреного зв'язку
Допомога переселенцям
Локації
Публічна інформація
Статут університету

1.2.2

Структура університету

1.2.3
1.2.4

Органи управління та органи самоврядування
Ліцензії на провадження освітньої діяльності

1.2.5

Сертифікати про інституційну акредитацію

1.2.6

п.2.1.3

1.2.7
1.2.8

Сертифікати про акредитацію спеціальностей
(напрямів підготовки)
Сертифікати про акредитацію освітніх програм
Ліцензування та акредитація

1.2.9
1.2.10

Мови освітнього процесу
Спеціальності та освітні програми

п.2.1.6

1.2.11
1.2.12
1.2.13

Якість освіти
Ліцензований обсяг та контингент осіб, які
навчаються
Кадровий склад університету

1.2.14

Матеріально-технічне забезпечення

1.2.15
1.2.16

Правила прийому
Вакантні посади і умови проведення конкурсу

1.2.17
1.2.18

Напрями наукової діяльності
Гуртожитки

начальник ВДІКК
головний бухгалтер
заст. головного бухгалтера
начальник ВДІКК
начальник ВДІКК

о
о
п.5.2.6

Васильєв А.В.
Касьяненко В.О.
Касьяненко В.О.
Васильєв А.В.
Васильєв А.В.

у томі числі, позабазові і кампуси
випускникам

поточний та під час вступної
кампанії

Бойко Б.П.

перехід на сайт
normative.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
normative.sumdu.edu.ua

Васильєв А.В.
Васильєв А.В.
п.1.1.6
о

начальник ВЛАС

о

начальник ВЛАС

п.2.1.4
о

положення, реквізити

Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ

начальник ВЛАС

Карпуша В.Д.
начальник ОМУ

начальник НВ

Карпуша В.Д.
начальник ОМУ

КАТАЛОГ (перехід на сайт
op.sumdu.edu.ua)

начальник ВЛАС

Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ

перехід на сайт registry.edbo.gov.ua

п.1.3
о

начальник ВЛАС

о

начальник ВЛАС

о
п.3.1.4
п.6.5.1

начальник ВК

Васильєв А.В.

кадровий склад університету (згідно
з ліцензійними умовами)
матеріально-технічне забезпечення
(згідно з ліцензійними умовами)
викладачам

перехід на сайт vstup.sumdu.edu.ua
наявність вакантних посад, порядок
і умови проведення конкурсу на їх
заміщення (у разі його проведення)

1.2.19
1.2.20

Розмір плати за навчання
Додаткові освітні та інші платні послуги

1.2.21
1.2.22
1.2.23

Кошторис на поточний рік
Штатний розпис на поточний рік
Фінансові звіти

1.2.24

п.2.2.8
п.8

директор ДБП

Касьяненко В.О.

о
о
о

начальник ПФВ
начальник ПФВ
головний бухгалтер

Касьяненко В.О.
Касьяненко В.О.
Касьяненко В.О.

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога

о

головний бухгалтер

Касьяненко В.О.

1.2.25
1.2.26

Державні закупівлі (архів за роками)
Для осіб з особливими освітніми потребами

о
о

начальник ВЗ

Касьяненко В.О.

1.2.26.1
1.2.26.2
1.2.27
1.2.28

Інфраструктурні умови
Навчальні умови
Звіти про діяльність СумДУ
Статистичні звіти

о
о

директор ЦЗДВН
начальник Прес-центру
начальник ВЛАС

1.2.29
1.2.30
1.3

Доступ до публічної інформації
Електронне звернення
Якість освіти

о
о
о

начальник ВДІКК
начальник ВДІКК
начальник ЦЗЯВО

1.3.1

Політика забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти
Моніторинг якості освіти

о

начальник ЦЗЯВО

о

начальник ЦЗЯВО

о

начальник ЦЗЯВО

1.3.3

Внутрішній моніторинг якості освітньої
діяльності
Зовнішній моніторинг якості освітньої
діяльності
Центр забезпечення якості вищої освіти

1.3.4

Опитування здобувачів вищої освіти

1.4
1.5

Наші партнери
Ми в рейтингах

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2

додаткові освітні та інші платні
послуги (в тому числі підвищення
кваліфікації)

річні фінансові звіти про
надходження та використання всіх
отриманих коштів, а також про
кошти, отримані з інших джерел не
заборонені законодавством
інформація про перелік товарів,
робіт і послуг, отриманих як
благодійна допомога, із
зазначенням їх вартості
студентам

Положій А.М.
Бріжатий О.В.
Васильєв А.В.
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Васильєв А.В.
Васильєв А.В.
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ

п.1.2.8
о

начальник ЦЗЯВО

о

начальник ЦЗЯВО

п.4.2
о

начальник ЦБВМ

Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Любчак В.О.

умови доступності університету для
навчання осіб з особливими
освітніми потребами

державне статистичне
спостереження

студентам

1.6
1.7
1.8

Відгуки про нас
Відомі випускники
Газета «Резонанс»

1.9

Анонси подій

начальник Прес-центру

1.10

Новини

начальник Прес-центру

1.11

Віртуальний тур кампусами

керівник ГВМК

Любчак В.О.
Карпуша В.Д.
Любчак В.О.
начальник Прес-центру
Карпуша В.Д.
Любчак В.О.
Чорноус А.М.
Король О.В.
Бріжатий О.В.
Касьяненко В.О.
Бойко Б.П.
Положій А.М.
Карпуша В.Д.
Любчак В.О.
Чорноус А.М.
Король О.В.
Бріжатий О.В.
Касьяненко В.О.
Бойко Б.П.
Положій А.М.
Любчак В.О.

1.12
1.12.1

Корпоративна культура і академічна
доброчесність
Кодекс корпоративної культури

начальник ВДІКК

Васильєв А.В.

1.12.2

Кодекс академічної доброчесності

начальник ВДІКК

Васильєв А.В.

1.12.3

Популяризація доброчесності в СумДУ

пров.наук. співробітник –
Артюхов А.Є.

Карпуша В.Д.

1.12.4
1.12.5

Протидія дискримінації
Настанови щодо візуальної ідентичності (BRAND
BOOK)
Екологічна політика університету
Екологічна політика університету

1.13
1.13.1
1.13.2
1.13.3

Розподіл повноважень на
загальноуніверситетському рівні в сфері
екологізації діяльності
Енергоефективний університет

о
о
о

начальник Прес-центру
начальник ВПІЗ
керівник-редактор

о

о

керівник ГВМК

перехід на сайт news.sumdu.edu.ua

перехід на сайт news.sumdu.edu.ua

перехід на сайт
welcome.sumdu.edu.ua/new
банер
перехід на сайт
normative.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
normative.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
integrity.sumdu.edu.ua

Король О.В.
Любчак В.О.

о

о

абітурієнтам, випускникам

керівник НЦПЕД

Васильєв А.В.

керівник НЦПЕД

Васильєв А.В.

керівник спец. групи для
забезпечення проведення

Положій А.М.

банер
перехід на сайт
normative.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
dg.document.sumdu.edu.ua

енергетичних обстежень
об'єктів ВНЗ, ПТУ та інших
установ і організацій
1.13.4
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.1.8
2.1.1.8.1
2.1.1.8.2
2.1.1.8.3
2.1.1.8.4
2.1.1.8.5
2.1.1.8.6
2.1.1.8.7
2.1.1.8.8
2.1.1.9

Організація роздільного збирання відходів
паперу
НАВЧАННЯ
Загальна інформація
Інфраструктура забезпечення навчальної
діяльності
Рада із забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти
Рада з питань інформатизації
Організаційно-методичне управління
Департамент доуніверситетської освіти
Департамент міжнародної освіти
Організаційно-методичний центр технологій
електронного навчання
Центр розвитку кадрового потенціалу
навчального закладу
Навчально – наукові підрозділи
Факультет технічних систем та
енергоефективних технологій
Факультет електроніки та інформаційних
технологій
Навчально-науковий інститут фінансів,
економіки та менеджменту імені Олега
Балацького
Факультет іноземної філології та
соціальних комунікацій
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут бізнестехнологій "УАБС"
Медичний інститут
Кафедра військової підготовки
Навчальні підрозділи

Положій А.М.

перехід на сайт
normative.sumdu.edu.ua

Карпуша В.Д.
п.1.1.6.6
секретар ради
начальник ОМУ
директор ДДО
директор ДМО
директор ОМЦТЕН

Любчак В.О.
Карпуша В.Д.
Карпуша В.Д.
Карпуша В.Д.
Любчак В.О.

перехід на сайт vstup.sumdu.edu.ua

начальник ЦРКП

Циганюк Д.Л.

перехід на сайт crkp.sumdu.edu.ua

заст. декана за розподілом
обов'язків
заст. декана за розподілом
обов'язків
заст. декана за розподілом
обов'язків

декан ТеСЕТ

перехід на сайт teset.sumdu.edu.ua

декан ЕлІТ

перехід на сайт elit.sumdu.edu.ua

директор ННІ ФЕМ

перехід на сайт fem.sumdu.edu.ua

заст. декана за розподілом
обов'язків
заст. декана за розподілом
обов'язків
заст. декана за розподілом
обов'язків
заст. декана за розподілом
обов'язків
начальник КВП

декан ІФСК

перехід на сайт ifsk.sumdu.edu.ua

директор ННІП

перехід на сайт law.sumdu.edu.ua

директор ННІ БТ "УАБС"

перехід на сайт uabs.sumdu.edu.ua

директор МІ

перехід на сайт med.sumdu.edu.ua

Бріжатий О.В.

перехід на сайт kvp.sumdu.edu.ua

перехід на сайт study.sumdu.edu.ua

Центр професійної та післядипломної
освіти
Центр заочної, дистанційної та вечірньої
форм навчання
Шосткинський інститут СумДУ

директор ЦППО

Бріжатий О.В.

перехід на сайт cpo.sumdu.edu.ua

директор ЦЗДВН

Бріжатий О.В.

перехід на сайт zaoch.sumdu.edu.ua

директор інституту

перехід на сайт shinst.sumdu.edu.ua

директор коледжу

2.1.1.9.5

Шосткинський фаховий коледж імені Івана
Кожедуба СумДУ
Конотопський інститут СумДУ

2.1.1.9.6

Класичний фаховий коледж СумДУ

директор технікуму

2.1.1.9.7

Конотопський індустріально-педагогічний
фаховий коледж СумДУ
Машинобудівний фаховий коледж СумДУ

директор технікуму

Карпуша В.Д.
начальник НОВ РПСП
Карпуша В.Д.
начальник НОВ РПСП
Карпуша В.Д.
начальник НОВ РПСП
Карпуша В.Д.
начальник НОВ РПСП
Карпуша В.Д.
начальник НОВ РПСП
Карпуша В.Д.
начальник НОВ РПСП

начальник ЦНТЕІ

Чорноус А.М.

перехід на сайт cnti.sumdu.edu.ua

начальник ЦБК

директор ДБП

перехід на сайт
congress.sumdu.edu.ua
перехід на сайт library.sumdu.edu.ua

2.1.1.9.1
2.1.1.9.2
2.1.1.9.3
2.1.1.9.4

2.1.1.9.8
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2

Інформаційна інфраструктура
Центр науково-технічної і економічної
інформації
Конгрес-центр

директор інституту

директор коледжу

перехід на сайт
htcolledge.sumdu.edu.ua
перехід на сайт ki.sumdu.edu.ua
перехід на сайт kpt.sumdu.edu.ua
перехід на сайт kipt.sumdu.edu.ua
перехід на сайт mk.sumdu.edu.ua

о

2.1.2.3

Бібліотека

директор бібліотеки

Любчак В.О.

2.1.2.4

Інституційний репозитарій

завідувач відділу ІТКЗ

2.1.2.5
2.1.2.6

Відкриті бібліотечні ресурси
Журнали

директор бібліотеки
головні редактори журналів

Любчак В.О.
директор бібліотеки
Любчак В.О.
Чорноус А.М.

2.1.2.7

Конференції

начальник ЦНТЕІ

Чорноус А.М.

2.1.2.8

Патентна база

заст. начальника ЦНТЕІ

2.1.2.9

Видавництво

директор видавництва

Чорноус А.М.
начальник ЦНТЕІ
начальник ОМУ

викладачам, аспірантам та
докторантам, академічним та
науковим партнерам, містянам
та гостям м. Суми, особам
«третього віку»
корисна інформація (студентам,
абітурієнтам, випускникам,
бізнес-партнерам, школярам)
викладачам, аспірантам та
докторантам, академічним та
науковим партнерам

перехід на сайт essuir.sumdu.edu.ua
перехід на сайт library.sumdu.edu.ua

аспірантам та докторантам,
академічним та науковим
партнерам
аспірантам та докторантам,
академічним та науковим
партнерам

перехід на сайт cnti.sumdu.edu.ua
(перелік журналів з посиланнями на
сайти журналів)
перехід на сайт cnti.sumdu.edu.ua
(перелік конференцій з
посиланнями на сайти
конференцій)
перехід на сайт cnti.sumdu.edu.ua

2.1.2.10
2.1.2.11
2.1.2.12
2.1.2.12.1
2.1.2.12.2
2.1.2.12.3
2.1.2.12.4
2.1.2.13
2.1.2.14

Музеї
Мистецькі галереї
Медіа-центр
Відділ медіа-трансляцій
Відділ бренд-комунікацій
Група з виробництва медіа-контенту
Студентська медіа-агенція “Studio16х9”
Прес-центр
Відеопрезентації

2.1.2.15

Фотогалерея

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

Сертифікати про акредитацію спеціальностей
(напрямів підготовки)
Сертифікати про акредитацію освітніх програм
Ліцензований обсяг та контингент осіб, які
навчаються
Мови освітнього процесу

п.5.2.4
п.5.2.5
керівник ВМТ
начальник ВБК
керівник ГВМК
начальник СМА
начальник Прес-центру
керівник ГВМК

керівник ГВМК
о

начальник ВЛАС

о

начальник ВЛАС
начальник ВЛАС

о

начальник НВ

п.1.3
о

начальник НВ

2.1.9
2.2

Якість освіти
Документи, які видаються після закінчення
навчання
Контактна інформація
Організація навчального процесу

2.2.1

Каталог освітніх програм

2.2.2

Каталог вибіркових дисциплін

о

начальник НВ

2.2.3

Графіки навчального процесу

о

начальник НВ

2.2.4
2.2.5

Паралельне навчання
Переведення та поновлення на навчання

директор ЦЗДВН
начальник НВ

2.2.6

Екзамінаріум: освіта в один клік

директор ОМЦТЕН

Любчак В.О.
Любчак В.О.
Любчак В.О.
Любчак В.О.
Любчак В.О.
Любчак В.О.
Любчак В.О.

перехід на сайт tv.sumdu.edu.ua

перехід на YouTube
канал - Сумський державний
університет,
канал - BM&MC group SSU
перехід на сайт news.sumdu.edu.ua

Любчак В.О.
начальник Прес-центру
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ

перехід на сайт registry.edbo.gov.ua

Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Карпуша В.Д.

ЦЗЯВО, НВ, ОМУ
викладачам

начальник НМВ

Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Бріжатий О.В.
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Любчак В.О.

студентам

перехід на сайт op.sumdu.edu.ua

студентам, абітурієнтам
студентам

перехід на сайт zaoch.sumdu.edu.ua
перехід на сайт vstup.sumdu.edu.ua
(переведення та поновлення на
навчання (для громадян України))
перехід на сайт
examenarium.sumdu.edu.ua

2.2.7

Аспірантура

о

начальник ВДА

Циганюк Д.Л.

2.2.7.1
2.2.7.2
2.2.7.3
2.2.7.4
2.2.7.5
2.2.7.6
2.2.7.7
2.2.7.8
2.2.8

Поточні об'яви
Правила прийому
Розмір плати за навчання
Загальний обсяг держзамовлення
Наукові спеціальності
Навчальні плани
Шаблони та зразки документів
Звітно-статистична інформація
Докторантура

о
о
о
о
о
о
о
о

начальник ВДА
начальник ВДА
начальник ВДА
начальник ВДА
начальник ВДА
начальник ВДА
начальник ВДА
начальник ВДА
начальник ВДА

Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.

2.2.8.1
2.2.8.2
2.2.8.3
2.2.8.4
2.2.8.5
2.2.8.6
2.2.8.7
2.2.9
2.3
2.3.1
2.3.1.1

Поточні оголошення
Правила прийому
Розмір плати за навчання
Загальний обсяг держзамовлення
Наукові спеціальності
Шаблони та зразки документів
Звітно-статистична інформація
Розмір плати за навчання
Освіта впродовж життя
Підвищення кваліфікації на замовлення
Друга вища освіта

о
о
о
о
о
о
о
о

начальник ВДА
начальник ВДА
начальник ВДА
начальник ВДА
начальник ВДА
начальник ВДА
начальник ВДА
начальник ВДВ

Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Касьяненко В.О.

директор ЦППО
директор ЦППО

Бріжатий О.В.
Бріжатий О.В.

Атестація претендентів на посаду державного
службовця щодо вільного володіння
державною мовою
Навчання робітничим професіям

директор ЦППО

Бріжатий О.В.

директор ЦППО

Бріжатий О.В.

Короткострокові курси перепідготовки та
підвищення кваліфікації

директор ЦППО

Бріжатий О.В.

2.3.1.2
2.3.1.3

2.3.1.4

корисна інформація (студентам,
бізнес-партнерам,
роботодавцям, академічним та
науковим партнерам)

перехід на сайт op.sumdu.edu.ua

корисна інформація (бізнеспартнерам, роботодавцям,
академічним та науковим
партнерам)

особам «третього віку»
студентам, особам «третього
віку»

перехід на сайт cpo.sumdu.edu.ua
«Публічне управління та
адміністрування» (Державна
служба), «Менеджмент» (Бізнесадміністрування)
перехід на сайт cpo.sumdu.edu.ua

абітурієнтам, містянам та
гостям м. Суми, особам
«третього віку»
корисна інформація (студентам)

«Водій автотранспортних засобів
(кат. В)», «Охоронник»
«Арбітражний керуючий»,
«Державне управління»,
«Управитель багатоквартирного
будинку (ОСББ)», «Стандартизація,
сертифікація та метрологічне

2.3.2

начальник ЦРКП

Циганюк Д.Л.

2.3.3

Підвищення кваліфікації викладачів,
співробітників СумДУ
Інтернатура

директор МІ

Карпуша В.Д.

2.3.4

Ординатура

директор МІ

Карпуша В.Д.

2.4
2.4.1
2.4.2

Можливості
Досягнення студентів
Міжнародні грантові проєкти

заст. начальника УМС

Любчак В.О.
начальник УМС

директор ОМЦТЕН

Карпуша В.Д.
Любчак В.О.
начальник ОМУ
Бріжатий О.В.

2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.6.1
2.4.6.2
2.4.7

Програми академічної мобільності
Змішане навчання
Система on-line навчання
Підготовка офіцерів запасу
Кафедра військової підготовки
Набір слухачів на курси
Подвійний диплом

2.5
2.5.1
2.5.2

Ресурси
FlexSim у навчальному процесі
Інноваційно-педагогічні розробки

2.5.3
2.5.4
2.6
2.6.1

Навчально-методичні матеріали OCW-СумДУ
Електронний каталог бібліотеки
Інше
Бази практик / стажування та працевлаштування

2.6.2

Сприяння працевлаштуванню

п.3.3.2, п.3.3.3
п.4.3

забезпечення», «Економіка
підприємства», «Менеджмент»
перехід на сайт crkp.sumdu.edu.ua
корисна інформація (бізнеспартнерам, роботодавцям,
академічним та науковим
партнерам)
корисна інформація (бізнеспартнерам, роботодавцям,
академічним та науковим
партнерам)

перехід на сайт med.sumdu.edu.ua
(документи для вступу, план
навчального процесу, розмір плати
за навчання)
перехід на сайт med.sumdu.edu.ua
(документи для вступу, положення
про клінічну ординатуру)

студентам

перехід на сайт mix.sumdu.edu.ua

студентам
студентам, абітурієнтам

перехід на сайт dl.sumdu.edu.ua

п.4.7

директор ЦЗДВН
о

начальник КВП
начальник НВ

Бріжатий О.В.
Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Любчак В.О.
начальник УМС

о

начальник ГМАС

o

керівник ННЦ ІМАС
начальник ЦРКП

Любчак В.О.
Бріжатий О.В.

директор ОМЦТЕН
директор бібліотеки

Любчак В.О
Любчак В.О.

начальник ВПІЗ

Карпуша В.Д.

начальник ВПІЗ

Карпуша В.Д.

перехід на сайт kvp.sumdu.edu.ua

студентам, абітурієнтам

перехід на сайт

викладачам, аспірантам та
докторантам, академічним та
науковим партнерам
студентам, викладачам

перехід на сайт crkp.sumdu.edu.ua
перехід на сайт ocw.sumdu.edu.ua
перехід на сайт lib.sumdu.edu.ua

студентам, викладачам,
випускникам, бізнес-партнерам,
роботодавцям
студентам, випускникам, бізнеспартнерам, роботодавцям,
містянам та гостям м. Суми

перехід на сайт job.sumdu.edu.ua
перехід на сайт job.sumdu.edu.ua

2.6.3

Асоціація випускників

2.6.4
2.6.5
2.6.6
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2

Рейтинги студентів для отримання стипендій
Фінансова підтримка
Відділ студентських справ
НАУКА
Загальна інформація
Основні досягнення
З наукової діяльності
За участю студентів
Інфраструктура забезпечення наукової
діяльності
Наукова рада
Положення
Склад
План роботи
Рішення
Науково-дослідні інститути, центри,
лабораторії
Центри колективного користування науковим
обладнанням
Відділи та служби забезпечення наукової
діяльності
Науково-дослідна частина
Центр науково-технічної та економічної
інформації
Наукове товариство студентів (слухачів),
аспірантів, докторантів і молодих вчених
СумДУ
Відділ докторантури та аспірантури
Спеціалізовані вчені ради

3.1.2.1
3.1.2.1.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.3
3.1.2.1.4
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.4.1
3.1.2.4.1
3.1.2.5
3.1.2.6
3.1.2.7
3.1.2.7.1
3.1.2.7.1.1
3.1.2.7.1.2
3.1.2.7.1.3
3.1.2.7.1.4
3.1.2.7.1.5

Постійні спеціалізовані вчені ради
Спеціалізована вчена рада К 55.051.01
Спеціалізована вчена рада К 55.051.02
Спеціалізована вчена рада К 55.051.03
Спеціалізована вчена рада К 55.051.04
Спеціалізована вчена рада К 55.051.05

п.1.1.7.2
o

начальник ВПІЗ

Карпуша В.Д.

начальник ВК

Циганюк Д.Л.

начальник ЦНТЕІ

Чорноус А.М.
Чорноус А.М.

о

випускникам,
корисна інформація (студентам)
студентам
студентам
студентам
студентам

перехід на сайт
normative.sumdu.edu.ua

п.3.3.2, п.3.3.3
Чорноус А.М
о

о

секретар ради
секретар ради
секретар ради
секретар ради
начальник НДЧ

Чорноус А.М.
Чорноус А.М.
Чорноус А.М.
Чорноус А.М.
Чорноус А.М.

о

начальник НДЧ

Чорноус А.М.

начальник НДЧ
начальник ЦНТЕІ

Чорноус А.М.
Чорноус А.М.

голова НТСА

Чорноус А.М.

начальник ВДА
начальник ВДА

Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.

вчений секретар ради
вчений секретар ради
вчений секретар ради
вчений секретар ради
вчений секретар ради

Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.

о

банер

аспірантам та докторантам
викладачам, аспірантам та
докторантам, академічним та
науковим партнерам

банер

3.1.2.7.1.6
3.1.2.7.1.7
3.1.2.7.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Спеціалізована вчена рада К 55.051.06
Спеціалізована вчена рада К 55.051.07
Разові спеціалізовані вчені ради
Інформаційна інфраструктура
Напрями наукової діяльності
Звіти з наукової діяльності

3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2

Контактна інформація
Науково-дослідні роботи
Міжнародні наукові проєкти
Horizon – 2020

о

3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1

НДР за замовленням МОН України
НДР за зовнішнім замовленням
НДР за рахунок власних коштів СумДУ
Студентська наука
Наукове товариство студентів(слухачів),
аспірантів, докторантів та молодих учених
Всеукраїнські конкурси студентських наукових
робіт
Всеукраїнські студентські олімпіади
Гранти НТСА
Науково-творчі об’єднання, гуртки тощо
Можливості
Міжнародні грантові проєкти
Науково-технічні розробки та послуги

о
о
о

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Центри колективного користування науковим
обладнанням
Конкурси на отримання фінансування
Підготовка наукових та науково-педагогічних
кадрів

вчений секретар ради
вчений секретар ради
начальник ВДА

Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.
Циганюк Д.Л.

начальник ЦНТЕІ
начальник ЦНТЕІ

Чорноус А.М.
Чорноус А.М.

начальник УМС
начальник УМС

Любчак В.О.
Любчак В.О.

начальник НДЧ
начальник НДЧ
начальник НДЧ

Чорноус А.М.
Чорноус А.М.
Чорноус А.М.

голова НТСА

Чорноус А.М.

студентам, аспірантам та
докторантам

перехід на сайт ntsa.sumdu.edu.ua

о

голова НТСА

Чорноус А.М.

студентам

актуальна поточна інформація

о
о
о

голова НТСА
голова НТСА
голова НТСА

Карпуша В.Д.
Чорноус А.М.
Чорноус А.М.

студентам

актуальна поточна інформація
актуальна поточна інформація

начальник ЦНТЕІ

Чорноус А.М.

академічним та науковим
партнерам

банер (перехід на сайт
innovation.sumdu.edu.ua)

начальник НДЧ

Чорноус А.М.
Циганюк Д.Л.

п.2.1.2
о
о

о

Інформація про наукову та науковотехнічну діяльність
Показники наукової та науковотехнічної діяльності
Перелік штатних науковопедагогічних та наукових
працівників СумДУ, які мають не
менше п'яти наукових публікацій у
виданнях, які індексуються БД
Scopus та Web of Science Core
Collection
проректор, НДЧ, ЦНТЕІ, ВДА, НТСА
викладачам, бізнес-партнерам
перехід на сайт
horizon2020.sumdu.edu.ua

п.4.3
п.3.1.2.3
o

3.4.5.1
3.4.5.2
3.4.6

Аспірантура
Докторантура
Start-up проєкти

3.5
3.5.1

п.2.2.7
п.2.2.8
бізнес-партнерам,
роботодавцям

перехід на сайт
startup.sumdu.edu.ua

голова НТСА

Чорноус А.М.

Ресурси
Патентна база

начальник ЦНТЕІ

Чорноус А.М.

перехід на сайт cnti.sumdu.edu.ua

3.5.2

Інституційний репозитарій СумДУ

завідувач відділу ІТКЗ

перехід на сайт essuir.sumdu.edu.ua

3.5.3

Автореферати

завідувач відділу ІТКЗ

3.5.4

Дисертаційні роботи

завідувач відділу ІТКЗ

3.5.5
3.6
3.6.1

Монографії
Інше
Інтелектуальна власність

директор бібліотеки

Любчак В.О.
директор бібліотеки
Любчак В.О.
директор бібліотеки
Любчак В.О.
директор бібліотеки
Любчак В.О.

начальник ЦНТЕІ

Чорноус А.М.

3.6.2

Комерціалізація об’єктів інтелектуальної
власності
IT-підтримка

начальник ЦНТЕІ

Чорноус А.М.

начальник ЦКТ

Любчак В.О.

о

заст. начальника УМС

Група загальноорганізаційного забезпечення
та міжнародного протоколу
Група супроводження грантових програм

о

керівник ЗОЗМП

о

керівник СГП

Група міжнародних програм академічної
мобільності
Група організації міжнародного академічного
співробітництва
Координаційний центр підготовки грантових
заявок
Студентська агенція з академічної мобільності

о

керівник ГМПАМ

о

керівник ГОМАС

о

заст. начальника УМС

Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС
директор ДБП

3.6.3
4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6
4.1.2

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Інфраструктура забезпечення міжнародної
діяльності
Управління міжнародного співробітництва

Конгрес-центр

керівник ГОМАС
начальник ЦБК

перехід на сайт essuir.sumdu.edu.ua
перехід на сайт essuir.sumdu.edu.ua
перехід на сайт essuir.sumdu.edu.ua
бізнес-партнерам, академічним
та науковим партнерам
бізнес-партнерам

перехід на сайт cnti.sumdu.edu.ua

студентам, викладачам,
аспірантам та докторантам

перехід на сайт it.sumdu.edu.ua

перехід на сайт cnti.sumdu.edu.ua

перехід на сайт
congress.sumdu.edu.ua

4.1.3
4.1.4

керівник ЦДГБ

Світайло Н.Д.

перехід на сайт rcrs.sumdu.edu.ua

директор ДМО

Бріжатий О.В.
Карпуша В.Д.
Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС
Карпуша В.Д.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС

перехід на сайт study.sumdu.edu.ua

4.1.5

Центр досліджень регіональної безпеки
Центр Європейської та Євроатлантичної
інформації
Рада земляцтв

4.2

Міжнародні зв‘язки

о

заст. начальника УМС

4.2.1

Науково-освітні організації

о

керівник ЗОЗМП

4.2.2

Компанії-партнери з набору іноземних студентів

4.2.3

Університети-партнери

о

керівник ЗОЗМП

4.2.4

Стратегічні партнерства

о

керівник ЗОЗМП

4.3

Міжнародні грантові проєкти

о

заст. начальника УМС

4.3.1

TEMPUS

о

заст. начальника УМС

4.3.2

ERASMUS MUNDUS

о

заст. начальника УМС

4.3.3

ERASMUS +

о

4.3.4

п.5.1.1.2

директор ДМО

випускникам

перехід на сайт study.sumdu.edu.ua

викладачам, аспірантам та
докторантам, абітурієнтам,
бізнес-партнерам

Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС

банер

заст. начальника УМС

Любчак В.О.
начальник УМС

банер

Visegrad Fund

заст. начальника УМС

зовнішній ресурс

4.3.5

USAID

заст. начальника УМС

4.3.5

British Council

заст. начальника УМС

4.4

Стратегія інтернаціоналізації СумДУ

начальник УМС

Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.

4.5
4.6

Навчання іноземних громадян
Англомовні програми

директор ДМО
начальник НВ

4.7

Програми академічної мобільності

о

керівник ГМПАМ

4.8

Оформлення виїздів за кордон

о

керівник ЗОЗМП

Карпуша В.Д.
Карпуша В.Д.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС
Любчак В.О.
начальник УМС

банер

зовнішній ресурс
зовнішній ресурс
перехід на сайт
normative.sumdu.edu.ua
перехід на сайт study.sumdu.edu.ua
перехід на сайт sumdu.edu.ua/int
студентам, викладачам,
абітурієнтам, аспірантам та
докторантам
студентам, викладачам,
аспірантам та докторантам

академічна мобільність
(довгострокові проєкти)

4.9

Карантин за кордоном

5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2

КАМПУС-LIFE
Соціальне обличчя СумДУ
Координаційний центр гуманітарної політики
Центр досліджень регіональної безпеки
Центр Європейської та Євроатлантичної
інформації
Ресурсний центр з надання соціальнопсихологічної допомоги
Гендерний ресурсний центр

заст. начальника УМС

о

керівник ЦДГБ
координатор ЦЄЄІ

Світайло Н.Д.
Світайло Н.Д.
Світайло Н.Д.

керівник КЦГП

Світайло Н.Д.

начальник ГРЦ

Світайло Н.Д.

фахівець кафедри ППСТ

Світайло Н.Д.

завідувач ЦСГАРД

Світайло Н.Д.

5.1.2

Центр соціально-гуманітарних аспектів
регіональних досліджень
Студентська соціальна служба

начальник ВСР

Король О.В.

корисна інформація (студентам)

5.1.3

Волонтерський рух

начальник ВСР

Король О.В.

5.1.4

Стипендіальне забезпечення студентів

начальник ВСР

Король О.В.

студентам, містянам та гостям
м. Суми
корисна інформація (школярам)
студентам

5.1.5

Психологічна служба

о

ст.викладач кафедри ППСТ

Світайло Н.Д.

5.1.6

о

ст.викладач кафедри ППСТ

Світайло Н.Д.

5.1.7
5.1.8

Психологічна допомога у надзвичайних
ситуаціях
Комісія з профілактики правопорушень
Юридична клініка

Чернадчук О.В.

Король О.В.
Карпуша В.Д.

5.1.9

Університетська клініка

Моісеєнко І.О.

Бріжатий О.В.

5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6

Центр підтримки сім‘ї

Любчак В.О.
начальник УМС

студентам, викладачам,
аспірантам та докторантам

о

перехід на сайт rcrs.sumdu.edu.ua

корисна інформація (студентам,
викладачам, аспірантам та
докторантам)

перехід на сайт
gendercenter.sumdu.edu.ua
перехід на сайт leleka.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
csgard.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
socstor.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
socstor.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
socstor.sumdu.edu.ua

корисна інформація (студентам,
викладачам, аспірантам та
докторантам, випускникам,
абітурієнтам, школярам,
містянам та гостям м. Суми,
особам «третього віку»)

містянам та гостям м. Суми,
особам «третього віку»
корисна інформація (студентам,
викладачам, аспірантам та
докторантам, випускникам)
містянам та гостям м. Суми,
особам «третього віку»
корисна інформація (студентам,
викладачам, аспірантам та
докторантам, випускникам,
абітурієнтам, школярам)

банер (перехід на сайт
clinic.law.sumdu.edu.ua)

банер (перехід на сайт
clinic.health.sumdu.edu.ua)

5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2
5.2.3

Інфраструктура кампусів
Бібліотека
Екскурсії бібліотекою
Факсиміле Пересопницького Євангелія
Служби забезпечення соціального напряму
діяльності
Конгрес-центр

5.2.4
5.2.4.1
5.2.4.2

Музеї
Музей історико-краєзнавчих досліджень
Музей комп’ютерної техніки

5.2.4.3
5.2.4.4

директор бібліотеки

Король О.В.

Мистецькі галереї
Галерея мистецтв «Академічна»
Галерея «АкадемАРТ»
Літературна вітальня
Локації

5.2.7

Віртуальний тур кампусами

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.3

Культура та мистецтво
Досягнення
Відділи та служби забезпечення позанавчальної
діяльності
Відділ позанавчальної роботи
Культурно-мистецький центр
Центр соціокультурного розвитку
Культурно-мистецький центр

6.3.4
6.3.4.1
6.3.4.2

Гуртки
Гуртки відділу позанавчальної роботи
Гуртки культурно-мистецького центру

начальник ЦБК

директор ДБП

перехід на сайт
congress.sumdu.edu.ua

директор бібліотеки
начальник ЦТОІС

Любчак В.О.
Любчак В.О.

начальник ЦБК

директор ДБП
директор ННІ БТ "УАБС"
директор МІ

перехід на сайт library.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
itmuseum.sumdu.edu.ua
перехід на сайт uabs.sumdu.edu.ua

о

Музей розвитку банківської справи на Сумщині
та історії грошей
Музей анатомії

5.2.5
5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.5.3
5.2.6

перехід на сайт library.sumdu.edu.ua
перехід на сайт library.sumdu.edu.ua
перехід на сайт library.sumdu.edu.ua

Любчак В.О.

завідувач кафедри
морфології МІ

перехід на сайт
anatomy.med.sumdu.edu.ua

о

о

перехід на сайт uabs.sumdu.edu.ua
перехід на сайт uabs.sumdu.edu.ua
перехід на сайт library.sumdu.edu.ua
кампуси, гуртожитки, їдальні та
кафе, басейни, спортивні
майданчики, оздоровчі центри та
табори, автостоянки та паркінги,
паркові зони / сквери
банерн (перехід на сайт
welcome.sumdu.edu.ua/new)

Побожій С.І.
Миленкова Р.В.
директор бібліотеки
начальник відділу технічної
естетики

декан ІФСК
директор ННІ БТ "УАБС"
Любчак В.О.
Положій А.М.

керівник ГВМК

Любчак В.О.

директор КМЦ

Король О.В.
Король О.В.

перехід на сайт kmc.sumdu.edu.ua

начальник ВПР
директор КМЦ

перехід на сайт vpr.sumdu.edu.ua
перехід на сайт kmc.sumdu.edu.ua

директор КМЦ

Король О.В.
Король О.В.
Світайло Н.Д.
Король О.В.

директор КМЦ
начальник ВПР
директор КМЦ

Король О.В.
Король О.В.
Король О.В.

студентам, містянам та гостям
м. Суми
корисна інформація (аспірантам
та докторантам, абітурієнтам,
школярам)

перехід на сайт kmc.sumdu.edu.ua

перехід на сайт kmc.sumdu.edu.ua
перехід на сайт vpr.sumdu.edu.ua
перехід на сайт kmc.sumdu.edu.ua

6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.4
6.4.1
6.4.2

Клуби
Школи
КВН-студія
Корисні контакти
Спорт
Спортивні досягнення
Спортивні секції

6.4.3
6.4.3.1
6.4.3.1.1

Управління фізичного виховання і спорту
Спортивний клуб
Клуб інтелектуальних ігор "Інтелект"

6.4.3.2
6.4.3.2.1
6.4.3.2.2
6.4.3.2.3
6.4.3.2.4
6.4.3.3
6.4.4

Спортивно-оздоровчий комплекс
спортивний комплекс
плавальний басейн
водно-веслувальна база
лижна база
Спортивна споруда манеж
Корисні контакти

о

6.5
6.5.1

Побут та харчування
Студентське містечко

о

директор студмістечка

Король О.В.

6.5.2

Гуртожиток–готель

о

начальник ВГО

Король О.В.

6.5.3

Їдальні, кафе

о

начальник КГХ

Король О.В.

о

директор КМЦ
начальник ВПР
директор КМЦ

о
директор СпК
директор СпК

директор СпК
директор клубу
директор СОК
директор СОК
директор СОК
директор СОК
директор СОК
директор манежу
директор СпК
директор СОК

перехід на сайт kmc.sumdu.edu.ua

Король О.В.
Король О.В.
Король О.В.
Король О.В
Бріжатий О.В.
Бріжатий О.В.

перехід на сайт kmc.sumdu.edu.ua
КМЦ, ВПР

студентам, містянам та гостям
м. Суми
корисна інформація
(викладачам, аспірантам та
докторантам, абітурієнтам,
школярам)

Бріжатий О.В.
Бріжатий О.В.
Бріжатий О.В.
директор СпК
Бріжатий О.В.
Бріжатий О.В.
Бріжатий О.В.
Бріжатий О.В.
Бріжатий О.В.
Бріжатий О.В.
Бріжатий О.В.
корисна інформація (студентам,
аспірантам та докторантам,
абітурієнтам)
корисна інформація
(випускникам, абітурієнтам,
бізнес-партнерам,
роботодавцям, академічним та
науковим партнерам, містянам
та гостям м. Суми, особам
«третього віку»)
корисна інформація (студентам,
викладачам, аспірантам та
докторантам, випускникам,
абітурієнтам, бізнес-партнерам,
роботодавцям, академічним та
науковим партнерам, школярам,
містянам та гостям м. Суми,
особам «третього віку»)

перехід на сайт sport.sumdu.edu.ua
перехід на сайт sport.sumdu.edu.ua

6.5.4
6.6
6.6.1

Корисні контакти
Відпочинок
Студентський клуб «Спортлайн»

6.6.2

о

студмістечко, ВГО, КГХ

Король О.В.
директор клубу

Король О.В.

студентам

Спортивно-оздоровчий центр «Універ»

директор СОЦ

Бріжатий О.В.

6.6.3

Дитячий оздоровчий заклад «Універ»

директор ДОЗ

Бріжатий О.В.

студентам
корисна інформація
(викладачам, аспірантам та
докторантам, випускникам,
абітурієнтам, містянам та
гостям м. Суми, особам
«третього віку»)
корисна інформація
(викладачам, школярам,
містянам та гостям м. Суми)

6.6.4

Корисні контакти

7
7.1

ВСТУП
Підготовка до вступу

директор ДДО

Карпуша В.Д.

7.2

Бакалаврат

секретар ПК

Карпуша В.Д.

7.3

Магістратура

секретар ПК

Карпуша В.Д.

7.4
7.5
7.6
7.7
7.2.8
8

Аспірантура
Інтернатура
Ординатура
Докторантура
Іноземним абітурієнтам
Додаткові освітні та інші платні послуги

директор МІ
директор МІ

Карпуша В.Д.
Карпуша В.Д.

директор ДМО

Карпуша В.Д.
директор ДБП

8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6

Освітні послуги
Мовна підготовка
Медична спрямованість
ІТ освіта
Економіка та бізнес
Курси з окремих навчальних дисциплін
Підвищення кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних працівників
Техніка та технології

перехід на сайт
sportline.sumdu.edu.ua
перехід на сайт sport.sumdu.edu.ua

перехід на сайт univer.sumdu.edu.ua
Спортлайн, СОЦ "Унiвер", ДОЗ
"Унiвер"

о

ІІ. ДОПОМІЖНЕ МЕНЮ

8.1.7

абітурієнтам, школярам

перехід на сайт vstup.sumdu.edu.ua
http://vstup.sumdu.edu.ua/pidhotovkado-vstupu.html
http://vstup.sumdu.edu.ua/vstup-dobakalavratury.html
http://vstup.sumdu.edu.ua/vstup-domahistratury.html

п.2.2.6
перехід на сайт med.sumdu.edu.ua
перехід на сайт med.sumdu.edu.ua

п.2.2.7
о

викладачам, аспірантам та
докторантам, бізнес-партнерам,
академічним та науковим
партнерам, містянам та гостям
м. Суми, особам «третього віку»
абітурієнтам

перехід на сайт study.sumdu.edu.ua
КАТАЛОГ

8.1.8
8.2
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.6
8.7
8.8
8.8.1
8.8.2

8.9
8.10
8.10.1
8.10.2
8.11
8.11.1
8.11.2
8.11.3
8.12
8.12.1
8.12.2
8.12.3
8.12.4

Навчання робітничим професіям та
автопідготовка
Лінгвістичний супровід діяльності
Супроводження міжнародної діяльності
Інформаційно-бібліотечне обслуговування
Послуги медіа забезпечення та рекламновидавнича діяльність
Видавнича справа та поліграфічні послуги
Послуги медіа забезпечення
Послуги в галузі інформаційнотелекомунікаційних технологій
Послуги у сфері фінансово-економічної
діяльності
Послуги проведення конференцій, семінарів,
нарад тощо та виставково-ярмаркових
заходів
Організація та проведення конференцій,
семінарів, нарад тощо та виставково-ярмаркових
заходів
Надання в користування приміщень та
обладнання для проведення конференцій,
семінарів, нарад тощо та виставково-ярмаркових
заходів
Екскурсійне обслуговування
Культурно-мистецька діяльність
Організація та проведення концертновидовищних заходів
Надання в користування приміщень та
обладнання культурно-мистецького призначення
Послуги спортивно-оздоровчого характеру
Організація та проведення тренувань
Оздоровлення
Надання в користування приміщень та
обладнання спортивного призначення
Медичні послуги
Консультації
Фізіотерапевтичні процедури
Масаж
Маніпуляції

8.12.5
8.12.6
8.12.7
8.12.8
8.12.9
8.12.10
8.12.11
8.13
8.13.1
8.13.2
8.14
8.15

Гінекологія
Функціональна діагностика
Ультразвукова діагностика
Гідрокінезіотерапія
ЛФК
Хірургічні методи лікування
Інші послуги в сфері медицини
Послуги соціально-побутового характеру
Проживання та відпочинок
Надання інших послуг побутового характеру
Послуги комплексу громадського харчування
Транспортні послуги

9

Слайдери

начальник Прес-центру
керівник ГВМК
керівник Веб-КД

Любчак В.О.

9.1

Іміджеві тези до слайдерів

начальник Прес-центру

Любчак В.О.

10

Банери

керівник Веб-КД

Любчак В.О.

11

Анонси / Новини

начальник Прес-центру

Любчак В.О.

12

Зручний доступ

12.1

Студентам

ІІІ. КОМПОНЕНТИ ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ

о

презентаційні іміджеві фото ситуаційні, тематичні, різнопланові
Максимальна кількість – 7 штук
Розмір width=1600 px; height=600 px
Термін оновлення – за необхідності
(актуальні)
Font size = 24 pt Max chars = 250
chars
- для головної сторінки
розмір width=360 px; height=140 px;
- для головного меню
розмір width=250 px; height=100 px
Термін оновлення – за необхідності

п.1.2.26, п.1.3.2.1, п.2.2.1,
п.2.2.3, п.2.2.4, п.2.3.1.1, п.2.4.4,
п. 2.4.5, п.2.4.6, п.2.4.7, п.2.4.8,
п.2.4.9, п.2.5.2, п.2.6.2, п.2.6.3,
п.3.4.1, п.3.4.2, п. 3.4.3, п.3.6.4,
п.4.6, п.4.8, п.4.9, п.5.1.3,
п.5.1.5, п.6.3.3, п.6.4.2, п.6.6.1,
п.6.6.2; корисна інформація (
п.1.1.6.2, п.1.1.6.3, п.2.2.6, п.
2.3.1.3, п.2.6.1,п.2.6.4, п.5.1.1.5,
п.5.1.2, п.5.1.6, п. 5.1.10,
п.5.1.11, п.6.5.1, п.6.5.3)

12.1.1

Банер-оголошення

начальник ЦМРД

Любчак В.О.

12.1.2

Рекламний банер
(для усіх категорій користувачів)

начальник Прес-центру

Любчак В.О

12.2

Викладачам

12.3

Аспірантам та докторантам

12.4

Абітурієнтам

12.5

Випускникам

12.6

For international students and partners

12.7

Бізнес-партнерам

12.8

Роботодавцям

12.9

Академічним та науковим партнерам

Розмір width=350 px; height=350 px
Термін оновлення – за необхідності
(актуальні)
Інформація з п.1.1.1
Розмір width=1500 px; height=220 px
Термін оновлення – за необхідності
(актуальні)
п.1.2.16, п.2.1.2.3, п.2.1.2.4,
п.2.2. п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.6.1,
п.2.6.2, п.3.1.2.5, п.3.2.1, п.3.8.3,
п.4.3, п.4.6, п.4.8, п.4.9, п.8;
корисна інформація ( п.5.1.1.5,
п.5.1.5, п.5.1.9, п. 5.1.10, п.6.4.2,
п.6.5.3, п.6.6.2, п.6.6.3)
п.2.1.2.3, п.2.1.2.4, п.2.1.2.6,
п.2.1.2.7, п.2.5.1, п.3.1.2.4,
п.3.1.2.5, п.3.4.1, п.3.8.3, п.4.3,
п.4.6, п.4.8, п.4.9, п.8; корисна
інформація (п.5.1.1.5, п.5.1.5,
п.5.1.9, п. 5.1.10, п.6.3.3, п.6.4.2,
п.6.5.1, п.6.5.3, п.6.6.2)
п.1.8, п.2.2.6, п.2.3.1.3, п.2.4.6,
п.2.4.7, п.2.6.2, п.4.3, п.4.6, п.7.1,
п.8.1; корисна інформація
(п.2.1.2.3, п.5.1.5, п.5.1.10,
п.6.3.3, п.6.4.2, п.6.5.1, п.6.5.2,
п.6.5.3, п.6.6.2)
п.1.1.7.4, п.1.8, п.2.6.1, п.2.6.2,
п.2.6.3, п.4.2; корисна
інформація ( п.2.1.2.3, п.5.1.5,
п.5.1.9, п. 5.1.10, п.6.5.2, п.6.5.3,
п.6.6.2)
перехід на сайт sumdu.edu.ua/int
п.2.6.2.1.1, п.2.6.2.1.2,
п.2.6.2.1.3, п.2.6.2.2, п.3.2.1,
п.3.6.4, п.3.8.1, п.3.8.2, п.4.3, п.8;
корисна інформація (п.2.1.2.3,
п.2.2.6, п.2.2.7, п.2.3.3, п.2.3.4,
п.6.5.2, п.6.5.3)
п.2.6.1, п.2.6.2.1.1, п.2.6.2.1.2,
п.2.6.2.1.3, п.2.6.2.1.4; корисна
інформація (п.2.2.6, п.2.2.7,
п.2.3.3, п.2.3.4, п.6.5.2, п.6.5.3)
п.2.1.2.3, п.2.1.2.4, п.2.1.2.6,
п.2.1.2.7, п.2.5.1, п.3.1.2.5, п.3.5,
п.3.8.1, п.8; корисна інформація
(п.2.2.6, п.2.2.7, п.2.3.3, п.2.3.4,
п.6.5.2, п.6.5.3)

п.7.1; корисна інформація
(п.2.1.2.3, п.5.1.3, п.5.1.5,
п.5.1.10, п.6.3.3, п.6.4.2, п.6.5.3,
п.6.6.3)
п.2.1.2.3, п.2.3.1.3, п.2.6.2.1.3,
п.5.1.3, п.5.1.9, п.5.1.10, п.6.3.3,
п.6.4.2, п.8; корисна інформація
(п.5.1.5, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.6.2,
п.6.6.3)
п.2.1.2.3, п.2.3.1, п.2.3.1.1,
п.2.3.1.3, п.2.6.2.1.3, п.5.1.9,
п.5.1.10; корисна інформація
(п.5.1.5, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.6.2)

12.10

Школярам

12.11

Містянам та гостям м. Суми

12.12

Особам «третього віку»

13

Медіа-простір

о

14
14.1
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.2

Нижнє меню
Адреса
Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації
Відділ документно-інформаційних
комунікацій та контролю
Приймальна комісія
Приєднуйтесь до нас!

о

14.3
14.4
14.5
14.5.1
14.5.2
14.5.3
14.5.4
14.5.5
14.5.6
14.6
14.6.1

Інститути
Навчально-науковий інститут фінансів,
економіки та менеджменту імені Олега
Балацького
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій
"УАБС"
Медичний інститут
Шосткинський інститут СумДУ
Конотопський інститут СумДУ
Факультети та центри
Факультет технічних систем та
енергоефективних технологій

начальник Прес-центру
керівник ГВМК

Любчак В.О.

Максимальна кількість – 4
різнопланові актуальні відеоролики
Розмір банера width=360 px;
height=160 px
Термін оновлення – за необхідності
(актуальні)

начальник ВДІКК

Васильєв А.В.

контактна інформація

начальник ВДІКК

Васильєв А.В.

контактна інформація

Любчак В.О.

контактна інформація
YouTube, Facebook, Twitter,
Instagram, Telegram

п.1.1.8.7
п.1.1.8
п.1.2.29

о

начальник ВБК

перехід на сайт fem.sumdu.edu.ua

перехід на сайт law.sumdu.edu.ua
перехід на сайт uabs.sumdu.edu.ua
перехід на сайт med.sumdu.edu.ua
перехід на сайт shinst.sumdu.edu.ua
перехід на сайт ki.sumdu.edu.ua
перехід на сайт teset.sumdu.edu.ua

14.6.2
14.6.3
14.6.4
14.6.5
14.7
14.7.1
14.7.2
14.7.3
14.7.4
14.8
14.9
14.10
14.11

Факультет електроніки та інформаційних
технологій
Факультет іноземної філології та соціальних
комунікацій
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм
навчання
Центр професійної та післядипломної освіти
Коледжі
Шосткинський фаховий коледж імені Івана
Кожедуба СумДУ
Класичний фаховий коледж СумДУ
Конотопський індустріально-педагогічний
фаховий коледж СумДУ
Машинобудівний фаховий коледж СумДУ
Електронне звернення
Підтримати СумДУ
Публічна інформація
Політика конфіденційності

перехід на сайт elit.sumdu.edu.ua
перехід на сайт humf.sumdu.edu.ua
перехід на сайт zaoch.sumdu.edu.ua
перехід на сайт cpo.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
htcolledge.sumdu.edu.ua
перехід на сайт kpt.sumdu.edu.ua
перехід на сайт kipt.sumdu.edu.ua
перехід на сайт mk.sumdu.edu.ua

п.1.2.30
п.1.1.8.4
п.1.2
о

начальник ЦТОІС

Любчак В.О.

ІV. БАЗИ РЕЄСТРІВ, ШАБЛОНІВ ТА ФОРМ ДОКУМЕНТІВ
15.1

15.2
15.2.1
15.2.2
15.2.3
15.3
15.3.1
15.3.2
15.4

Реєстр установчих (дозвільних) документів з
організації діяльності університету, які
видані відповідними установами
державного, регіонального та відомчого
рівнів»
Основні реєстри системи управління якістю
діяльності СумДУ
Реєстр основної нормативної бази СумДУ
Реєстр посадових інструкції
Реєстр документів щодо делегування частини
повноважень ректора іншим посадовим особам
Реєстри шаблонів та документів внутрішньоуніверситетського документообігу
Шаблони документів
Форми документів
Реєстр документів щодо співпраці з
установами, організаціями, підприємствами

начальник ВДІКК

Васильєв А.В.

перехід на сайт
fn.document.sumdu.edu.ua

начальник ВДІКК

Васильєв А.В.

начальник ВДІКК

Васильєв А.В.

начальник ВДІКК

Васильєв А.В.

перехід на сайт
normative.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
normative.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
dg.document.sumdu.edu.ua

начальник ВДІКК

Васильєв А.В.

начальник ВДІКК

Васильєв А.В.

начальник ВДІКК

Васильєв А.В.

перехід на сайт
document.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
fm.document.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
tm.document.sumdu.edu.ua

V. УВЕСЬ СУМДУ
16
16.1
16.1.1

Навігація організаційною структурою
Навчально–наукові та навчальні підрозділи
Медичний інститут

16.1.2

Навчально-науковий інститут права

16.1.3

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій
"УАБС"
Навчально-науковий інститут фінансів,
економіки та менеджменту імені Олега
Балацького
Факультет іноземної філології та соціальних
комунікацій
Факультет електроніки та інформаційних
технологій
Факультет технічних систем та
енергоефективних технологій
Конотопський інститут СумДУ
Класичний фаховий коледж СумДУ
Конотопський індустріально-педагогічний
фаховий коледж СумДУ
Шосткинський інститут СумДУ
Шосткинський фаховий коледж імені Івана
Кожедуба СумДУ
Машинобудівний фаховий коледж СумДУ
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм
навчання
Центр професійної та післядипломної освіти

16.1.4
16.1.5
16.1.6
16.1.7
16.1.8
16.1.9
16.1.10
16.1.11
16.1.12
16.1.13
16.1.14
16.1.15
16.1.16
16.2

Центр розвитку кадрового потенціалу
навчального закладу
Усі структурні підрозділи

16.3
17
17.1
17.2

перехід на сайт
med.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
law.sumdu.edu.ua
перехід на сайт uabs.sumdu.edu.ua
перехід на сайт fem.sumdu.edu.ua

перехід на сайт humf.sumdu.edu.ua
перехід на сайт elit.sumdu.edu.ua
перехід на сайт teset.sumdu.edu.ua
перехід на сайт ki.sumdu.edu.ua
перехід на сайт kpt.sumdu.edu.ua
перехід на сайт kipt.sumdu.edu.ua
перехід на сайт shinst.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
htcolledge.sumdu.edu.ua
перехід на сайт mk.sumdu.edu.ua
перехід на сайт zaoch.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
cpo.sumdu.edu.ua
перехід на сайт
crkp.sumdu.edu.ua

Васильєв А.В.
Любчак В.О.
Васильєв А.В.

перехід на сайт
structure.sumdu.edu.ua

Телефонний довідник

начальник ВДІКК
начальник ЦБВМ
начальник ВДІКК

Медіа- та інформаційні ресурси:
Веб-портал СумДУ
Новини СумДУ

начальник ЦБВМ
начальник Прес-центру

Любчак В.О.
Любчак В.О.

перехід на сайт sumdu.edu.ua

перехід на сайт
ct.cabinet.sumdu.edu.ua

перехід на сайт news.sumdu.edu.ua

17.3
17.4
18
18.1

Бібліотечно-інформаційна система
Веб-камери
Корисні сервіси
Розклад занять

18.2
18.3
18.4
18.5

Особистий кабінет
Електронна пошта співробітників Gmail
Електронна пошта співробітників Roundcube
Електронна пошта студентів

о

директор бібліотеки
начальник ЦТОІС

Любчак В.О.
Любчак В.О

перехід на сайт library.sumdu.edu.ua

начальник НВ
начальник ВДА
начальник ЦІС
начальник ЦТОІС
начальник ЦТОІС
начальник ЦКТ

Карпуша В.Д.
начальник ОМУ
Любчак В.О.
Любчак В.О.
Любчак В.О.
Любчак В.О.

перехід на сайт
schedule.sumdu.edu.ua
перехід на сайт cabinet.sumdu.edu.ua
перехід на сайт mail.google.com
перехід на сайт mail.sumdu.edu.ua
перехід на сайт 365.sumdu.edu.ua

В.о. начальника центру бенчмаркінгу
та веб-менеджменту

П.А. Денисенко

Керівник групи інформаційного
менеджменту веб-ресурсів СумДУ

Т.О. Семененко

ПОГОДЖЕНО
Перший проректор

В.Д. Карпуша

Проректор з науково-педагогічної роботи,
міжнародної діяльності та технічного забезпечення

В.О. Любчак

Проректор з наукової роботи

А.М. Чорноус

Проректор з НПР та організації позанавчальної діяльності

О.В. Король

Проректор з науково-педагогічної роботи

О.В. Бріжатий

Проректор з НПР та фінансово-економічної діяльності

В.О. Касьяненко

Проректор з інфраструктурного розвитку та ресурсного забезпечення

Б.П. Бойко

Проректор з адміністративно-господарської роботи

А.М. Положій

