Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 01 липня 2021 р.

м. Суми

№0675-I

Про затвердження показників
ефективності роботи філій кафедр та
навчальних центрів СумДУ

З метою підвищення якості практично-орієнтованої підготовки здобувачів вищої освіти,
підвищення конкурентоспроможності випускників та впровадження оцінки ефективності
роботи філій кафедр, розташованих на базі партнерів університету, а саме підприємств /
організацій / установ, а також навчальних центрів, що створені на базі СумДУ його партнерами
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити «Показники ефективності роботи філій кафедр Сумського державного
університету на базі підприємства / організації / установи» (додаток 1) та «Показники
ефективності роботи навчальних центрів, створених партнерами Сумського державного
університету на його базі» (додаток 2).
2. Створення або наявність функціонуючої філії кафедри визначати наказом ректора за
умови виконання щонайменше пп. 1, 2, 3 додатку 1. Інші показники використовувати для
порівняння ефективності роботи філій кафедр.
3. Створення або наявність функціонуючого на базі СумДУ навчального центру
визначати наказом ректора за умови виконання щонайменше пп. 1-5 додатку 2. Інші показники
використовувати для порівняння ефективності роботи навчальних центрів.
4. Начальнику НВП Альоні ЄВДОКИМОВІЙ у термін до 01.11.2021 р. підготувати
відповідні накази, якими визначити перелік діючих філій кафедр та навчальних центрів на базі
СумДУ.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з НПР Інну ШКОЛЬНИК.
6. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
Любові АКИМЕНКО розмістити цей наказ у Реєстрі основної нормативної бази системи
управління якістю діяльності університету та довести в електронному вигляді до відома
директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, першого проректора та
посадових осіб, перелічених у наказі.

Ректор

Василь КАРПУША

Проєкт наказу вносить:

ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчального відділу
практики та інтеграційних зв’язків
із замовниками кадрів

Радник ректора

_______________Альона ЄВДОКИМОВА

____________________Анатолій ВАСИЛЬЄВ
Проректор з науково-педагогічної роботи
___________________ Інна ШКОЛЬНИК
Начальник навчально-організаційного
управління
____________________Володимир ЮСКАЄВ

Додаток 1
до наказу №0675-I від 01.07.2021 р.
Ректор
_______________ Василь КАРПУША
Показники ефективності роботи філій кафедр Сумського державного університету
на базі партнерів університету (підприємств / організацій / установ)
№

Показники ефективності 1

1
1.

2
Наявність відокремленої матеріальної бази в
якості:

2.

Проведення аудиторних занять на базі філії
кафедри, а саме:

3.

Залучення представників партнера СумДУ до
проведення занять (одноосібне або спільне
проведення разом із викладачем університету - обсяг аудиторного
навантаження.
практичних та/або лабораторних занять) на
базі філії кафедри
Залучення представників партнера СумДУ до - кількість представників;
проведення аудиторних занять (одноосібне
- обсяг аудиторного
або спільне проведення разом із викладачем
навантаження.
університету практичних та/або лабораторних
занять) на базі університету
Кількість індивідуальних завдань (курсових, контрольних робіт), виконаних
на замовлення партнера СумДУ
Кількість кваліфікаційних робіт, виконаних на замовлення партнера СумДУ
Кількість керівників або консультантів кваліфікаційних робіт, які є
співробітниками партнера СумДУ
Рецензування представниками партнера СумДУ кваліфікаційних робіт
Залучення представників партнера СумДУ до роботи у складі екзаменаційної
комісії
Залучення представників партнера СумДУ до роботи у складі експертної
ради роботодавців
Захист кваліфікаційних робіт на базі партнера СумДУ
Кількість здобувачів кафедри, які пройшли практику на базі партнера СумДУ
Кількість працевлаштованих на (в)
- здобувачів під час
підприємстві / організації / установі, де
навчання;
розміщена філія кафедри:
- випускників.
Кількість науково-педагогічного персоналу кафедри, що підвищили
кваліфікацію або пройшли стажування на базі партнера СумДУ
Суміщення викладацької роботи з роботою у
- науково-педагогічного
партнера СумДУ, у т.ч.:
персоналу базової кафедри;
- науково-педагогічного
персоналу університету.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

- аудиторій;
- лабораторій;
- офісних приміщень.
- кількість груп;
- обсяг аудиторного
навантаження.
- кількість представників;

Одиниці
виміру
3
од./м2
од./м2
од./м2
од.
год.
осіб
год.

осіб
год.

од.
од.
осіб
так/ні
так/ні
так/ні
так/ні
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб

Показник 1 – станом на час його визначення, інші визначаються як середньорічний показник за останні три роки
/ у т.ч. показник останнього календарного року.
1

1
16.

17.

2
Виконання науково-дослідних робіт,
господарських договорів, у т.ч:

- університетом на
замовлення партнера
СумДУ;
- партнером СумДУ на
замовлення університету;
- університетом спільно з
партнером СумДУ на
замовлення третіх осіб.
Обсяг коштів, наданих партнером СумДУ університету, передусім базовій
кафедрі, в якості спонсорської допомоги

Начальник навчального відділу практики та
інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів

3
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

Альона ЄВДОКИМОВА

Додаток 2
до наказу №0675-I від 01.07.2021 р.
Ректор
_______________ Василь КАРПУША
Показники ефективності роботи навчальних центрів, створених партнерами
Сумського державного університету на його базі
№

Показники ефективності 1

1
1.

2
Рівень облаштування партнером СумДУ навчального центру (надання
матеріально-технічної бази)2

2.

Орієнтована балансова вартість обладнання, наданого партнером СумДУ для
облаштування центру
Реалізація навчального процесу для
- в межах навчального плану;
здобувачів на базі центру, у т.ч.:
- поза межами навчального
плану
Проведення аудиторних занять для
- кількість груп
здобувачів на базі партнером СумДУ, що
- обсяг аудиторного
має навчальний центр в університеті
навантаження.
Залучення представників партнера СумДУ
- кількість представників;
до проведення аудиторних занять (спільне
- обсяг аудиторного
проведення разом із викладачем
навантаження.
університету практичних та/або лабораторних занять) на базі навчального центру
Кількість індивідуальних завдань (курсових, контрольних робіт), виконаних
на замовлення партнера СумДУ
Кількість кваліфікаційних робіт, виконаних на замовлення партнера СумДУ
Кількість керівників або консультантів кваліфікаційних робіт, які є
представниками партнера СумДУ
Рецензування представниками партнера СумДУ кваліфікаційних робіт
Залучення представників партнера СумДУ до роботи у складі екзаменаційної
комісії
Залучення представників партнера СумДУ до роботи у складі експертної
ради роботодавців
Захист кваліфікаційних робіт на базі партнера СумДУ
Кількість здобувачів кафедри, які пройшли практику на базі партнера СумДУ
Кількість працевлаштованих на
- здобувачів під час навчання;
підприємстві / організації / установі
- випускників.
Кількість науково-педагогічного персоналу кафедри, що підвищили
кваліфікацію або пройшли стажування на базі партнера СумДУ
Суміщення викладацької роботи з роботою у - науково-педагогічного
партнера СумДУ, у т.ч.:
персоналу базової кафедри;
- науково-педагогічного
персоналу університету.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Одиниці
виміру
3
високий,
середній,
низький
тис.грн.
к-сть
груп/год.
к-сть
груп/год.
од.
год.
осіб
год.

од.
од.
осіб
так/ні
так/ні
так/ні
так/ні
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб

Показник 1, 2 – станом на час його визначення, інші визначаються як середньорічний показник за останні три
роки / у т.ч. показник останнього календарного року.
2
Визначається начальником НВП експертно в порівнянні з облаштуванням інших центрів.
1

1
2
17. Обсяг спонсорської допомоги, наданої партнером СумДУ університету,
передусім базовій кафедрі, додатково до виділених на обладнання та роботу
центру

Начальник навчального відділу практики та
інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів

3
тис.грн.

Альона ЄВДОКИМОВА

