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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Позиціонування  Сумського  державного  педагогічного  університету

імені   А.С.  Макаренка  (далі  СумДПУ).  Сумський  державний   педагогічний

університет   імені А.С.  Макаренка  – це  вищий навчальний  заклад  IV рівня

акредитації,  який  понад  85  років  невід’ємно  пов’язаний  зі  становленням

педагогічної освіти та учительської професії в Україні вцілому та в Сумській

області зокрема.

Пріоритетним  завданням  СумДПУ  є  підготовка  педагогічних  кадрів  у

північно-східному регіоні України.

СумДПУ сьогодні – це  великий  сучасний  освітньо-науковий  комплекс.

Головне  надбання  університету  – висококваліфіковані  науково-педагогічні

кадри,  потужні  наукові  школи,  які  забезпечують  формування  високого  рівня

професійних компетентностей,   громадянських та етичних якостей майбутніх

учителів.

СумДПУ відповідає  ідеї  Університету  –  навчального закладу, в  якому

фундаментальна  наукова  та  професійно-прикладна  підготовка  фахівців

поєднується з  формуванням у них широких світоглядних та  інтелектуальних

горизонтів;  підтримує високий рівень стандартів освіти, створює інноваційний

простір майбутнього. 

Діяльність СумДПУ базується на концепції побудови системи неперервної

професійної освіти згідно з вимогами Болонського процесу.

СумДПУ конкурує з університетами України та Росії, постійно підвищує

освітні,  науково-дослідницькі  та  інноваційні  компетенції  своїх  науково-

педагогічних кадрів, прагне інтегруватись в європейський освітній та науковий

простір. 
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СумДПУ  претендує  на  роль  провідного  педагогічного  університету  в

Сумському регіоні, який визначає перспективи розвитку соціального  капіталу,

здійснює розробку та розповсюдження інноваційних освітніх технологій.  

Місія  Сумського  державного  педагогічного  університету

 імені  А.С. Макаренка – забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих

фахівців  і  наукових  кадрів  для  освітньої  системи  України,  що  реалізується

шляхом  гармонійного  поєднання  фундаментальності  та  фаховості  освіти,

наукових досліджень і  виховання,  інтеграції  в  європейське освітнє,  наукове і

економічне співтовариство.  СумДПУ націлений на кардинальну модернізацію

системи освіти відповідно до стратегічних цілей держави в галузі освіти.

СумДПУ  прагне  підтримувати  репутацію  навчального  закладу

інноваційного  типу,  здатного  відповідати  сучасним  вимогам  і  світовим

тенденціям  розвитку  освіти.  З  метою  реалізації  принципів  системності,

неперервності і спадкоємності рівнів професійно-педагогічної освіти, СумДПУ

має  намір  створити  науково-освітній  комплекс,  що  об'єднає  однопрофільні

освітні  установи  регіону  (дошкільні,  ЗНЗ,  педагогічні  коледжі,  інститут

післядипломної  педагогічної  освіти,  педагогічні  університети  Сумського

регіону).  СумДПУ  ім. А.С.  Макаренка  має  намір  стати  центром  такого

комплексу, як головний регіональний педагогічний університет та утворити з

його складовими мережеву структуру інноваційного типу.
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ІІ. СТРУКТУРА ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ 

На сьогодні до складу Сумського державного педагогічного університету

імені А.С.Макаренка належать 3 інститути  (інститут педагогіки і психології;

інститут філології; інститут фізичної культури) та чотири факультети (фізико-

математичний  факультет,  факультет  мистецтв,  історичний  факультет,

природничо-географічний факультет). 

Інститут філології  поділяється на слов’янське та германське відділення.

Інститут  педагогіки  і  психології  –  на  відділення  педагогіки  і  психології  та

відділення додаткової педагогічної освіти. 

До  складу  інститутів  та  факультетів  входять  відповідні  кафедри.  На

кафедрах  працюють науково-дослідні лабораторії, що мають експериментальні

майданчики в школах м. Суми (ССШ №25, ССШ №29, ССШ №7, ССШ №17). 

Університет плідно співпрацює з Лебединським педагогічним училищем

та Путивльським педагогічним коледжем у рамках Договорів.

Модель управління Університетом, яка реалізується в сучасних умовах; з

точки  зору  класичної  теорії  управління,  сучасний  СумДПУ  являє  собою

складний об’єкт  управління  зі  слабко формалізованою системою вироблення

керуючих  дій  – управлінських  впливів.  Головною  структурою,  що  підлягає

аналізу,  є  виробничо-функціональна  структура  освітньої  діяльності

Університету, а  також взаємопов’язані  організаційно-штатна  та  інформаційна

структури.  Головний  вид  діяльності  СумДПУ  –  надання  освітніх  послуг, де

існують три головних управлінських рівня:

- рівень університету в цілому - ректорат;

- рівень інститутів(факультетів) - управління блоками спеціальностей ;

- рівень  кафедр – управління підготовкою за окремими спеціальностями

та програмами;

Нижче  наведена  структурно-функціональна  модель  освітньо-наукового

комплексу СумДПУ імені А.С. Макаренка. 
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Гіпотетична модель оптимізації мережі педагогічних ВНЗ Сумської області

в Північно-Східний державний педагогічний університет

1. Оптимізація  мережі  вищих  навчальних  закладів  передбачається  через

об’єднання  педагогічних  ВНЗ  у  Північно-Східний  (Сумський)  державний

педагогічний  університет  імені  А.С.  Макаренка  (далі  ПСДПУ),  що  буде

здійснюватись за відомчим і галузевим принципом.

2. Як структурні підрозділи ПСДПУ включає:

 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

 Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка;

 Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

 Путивльський педагогічний коледж ім. С.В.Руднєва;

 Конотопський індустріально-педагогічний коледж;

 Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка.

3. Колегіальний керівний орган ПСДПУ – Рада директорів. До складу Ради

директорів  входять:  ректори,  проректори,  директори  інститутів,  декани

факультетів,  голова  студентського  самоврядування.  Раду  директорів  очолює

Президент ПСДПУ.

4. Повноваження Президента ПСДПУ:

 здійснює    координацію  діяльності  вищих  педагогічний  закладів,  що

входять до комплексу;

 готує  пропозиції  щодо  плану  набору,  ліцензійних  обсягів  підготовки

фахівців, відкриття нових спеціальностей, напрямів підготовки;  

 координує  працевлаштування  фахівців,    підготовку іноземних студентів.

 офіційно є представником ПСДПУ. Керує радою директорів ПСДПУ.

Обирається    радою    директорів    ПСДПУ    терміном    на   3    роки    та

затверджується на посаді в МОНМС України.

5. Рада директорів вирішує усі питання, що пов'язані із взаємодією вищих

педагогічних  закладів  та  питань,  що  представляють  спільний  інтерес.  Рада
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директорів розробляє та затверджує Положення про діяльність ПСДПУ.

6. За  ВНЗ,  які  входять  до регіонального педагогічного комплексу  ПСДПУ,

зберігаються  права  юридичної  особи  і  зобов'язання  щодо  фінансування

діяльності. Для вирішення питань фінансування спільних заходів створюється

спеціальний  фонд.  В  діяльності  підрозділів  регіонального  педагогічного

комплексу  зберігається  принцип  госпрозрахунку  та  змішане  фінансування

(бюджетне та за рахунок освітніх послуг).

7. На  базі  Путивльського  педагогічного  коледжу  імені  С.В.  Руднєва,

Конотопського  індустріально-педагогічного  коледжу   та  Лебединського

педагогічного училища імені А.С. Макаренка можуть бути створені факультети

(інститути) та педагогічний ліцей.

8. В  структурних  підрозділах  продовжують  функціонувати  конференції

трудових колективів, вчені ради, педагогічні ради та інші дорадчі органи.
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Лебединське 
педагогічне училище

ім. А.С.Макаренка

Конотопський
Індустріально-

педагогічний технікум

МОНМС УКРАЇНИ
Управління освіти і 

науки Сумської 
облдержадміністрації

РАДА   ДИРЕКТОРІВ
на чолі з 

Президентом  ПСДПУ

ГІПОТЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ                 

 імені А.С.МАКАРЕНКА

Відносини  субординації

Відносини координації

Глухівський національний 
 педагогічний університет  

ім. О.Довженка

Сумський державний педагогічний 
університет імені А.С.Макаренка

Сумський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

Путивльський 
педагогічний коледж

ім. С.В.Руднєва

Інститут мистецтв
(факультет мистецтв + 
Сумське вище училище 

мистецтв і культури
ім. Д.С.Бортнянського)



Стратегічною моделлю розвитку СумДПУ на період до 2020 року була

обрана модель інноваційного університету. Його відмінними рисами є:

- випереджувальний  характер  освіти  на  базі  єдиного  науково-

навчального  та  інноваційного  процесу,  із  застосуванням

міждисциплінарних  проблемно-  і  проектно-орієнтованих  освітніх

технологій;

- розвинута  корпоративна  культура  і  культура  якості  професійної

діяльності,  внутрішнє конкурентне середовище університету;

- адекватні  новим  завданням  організаційна  структура  і  методи

управління  університетом  на  основі  державного,  державно-

громадського управління та самоуправління;

- диверсифіковані  джерела  фінансування  університету  і  ефективна

система фандрайзингу;

- розвинута  інфраструктура  взаємодії  університету  з  зовнішнім

середовищем, яке включає регіональний, національний, європейський

та глобальний виміри.

Планується вдосконалення системи аналізу функціонування університету

з  урахуванням  сучасного  світового  досвіду.  Проведення  повного  циклу

системного аналізу функціонування Університету включатиме декілька етапів:

- побудова ієрархії цілей оптимізації діяльності ВНЗ;

- вибір  способу  і  засобів  побудови  формалізованого  опису  об’єкта

аналізу (методології та моделей);

- аналіз  діяльності  ВНЗ  та  побудова  моделей,  які  відображають  його

діяльність;

- оптимізація моделей у відповідності з ієрархією цілей;

- реорганізація діяльності.

Основними  методиками  управління  результативністю  діяльності

Університету плануються наступні: 
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- підхід  CPI/TQM  (Continuous  Process  Improvement  /  Total  Quality

Management) – постійне вдосконалення процесів;

- методика BSP (Business  Systems Planning)  – система організаційного

планування;

- BSC (Balanced Scorecard) – збалансована система покажчиків (ЗСП). 

З нашої точки зору для СумДПУ найбільш підходить система BSC, яка

включає декілька груп ключових покажчиків (КП) виконання стратегії ВНЗ:

- фінансові покажчики;

- клієнтські покажчики;

- внутрішні покажчики;

- покажчики навчання і розвитку.

Важливо,  що  в  цій   методиці  головним  є  не  окремі  покажчики,  а  їх

взаємодія і збалансованість.

В моделі функціонування СумДПУ ми підрозділяємо управлінські впливи

на  дві  категорії:  впливи,  які  корегують  процедури  та  заходи,  направлені  на

досягнення цілей та впливи, які корегують самі поставлені цілі.

В  зв’язку  з  тим,  що  СумДПУ  планує  перетворитися  на  університет

інноваційного  типу  (досвід  іноземних  університетів  показав,  що  це  процес

довготривалий і  займає  приблизно  10-15 років),  то до  2020 року планується

зробити великий крок в цьому напрямку.

Ректорат  СумДПУ  керується  у  своїй  перетворювальній  діяльності

наступними  концептуальними  ідеями:  ідея  підприємництва;  потужне

адміністративне  ядро;  розвинута  периферія  університету;  дискреційна

багатоканальна  база  фінансування  та  зацікавленість  головних  підрозділів

університету в інноваційному розвитку.

На  малюнку  наведена  технологічна  схема  використання  КП  в  моделі

функціонування університету.
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Інноваційна модель управління Університетом за допомогою ключових параметрів-КП.

Таким чином, існує три напрямки аналізу ВНЗ: 

 рівень  управління  університетом  (ректорат,  директорат  /деканат

/кафедра)

 перспективи або напрямки покажчиків (фінанси, клієнти і партнери;

процеси, персонал та ІТ);

 значення покажчиків.
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На  нашу  думку  оволодіння  цією  методикою  дозволить  здійснювати

ефективне  керування  освітньою  діяльністю державного  університету  на  всіх

рівнях управління, а саме:

 здійснювати контроль реалізації стратегії Університету;

 обґрунтовано  проектувати  бізнес-процеси  за  новими  та  існуючими

напрямками діяльності ВНЗ;

 розподіляти  відповідальність  між  структурними  підрозділами  за

реалізацію стратегії розвитку СумДПУ.
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ІІІ. ЗОВНІШНІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

Основними зовнішніми викликами для СумДПУ є:

 поглиблення  процесів  глобалізації  та  їх  вплив  на  загальні  тенденції

розвитку національної економіки України;

 інтеграція  української  науки  та  освіти  у  світовий  та  європейський

науково-освітній простір; 

 інтернаціоналізація науки і освіти;

 посилення конкуренції на ринку освітніх послуг;

 скорочення попиту на ринку праці; 

 «відтік» висококваліфікованих фахівців; 

 скорочення  чисельності  випускників  загальноосвітніх  навчальних

закладів та зниження рівня якості їх знань;

 недостатнє забезпечення інформаційними ресурсами та ІКТ;

 недостатня  диверсифікованість  джерел  фінансування  та  відсутність

культури фандрайзингової діяльності.

Нові можливості, які відкриваються перед СумДПУ:

 формування  нової  моделі  Університету,  яка  забезпечує  можливості

творчої  самореалізації  для  викладачів,  співробітників,  студентів,

аспірантів, докторантів;

 доступність передових наукових і освітніх технологій;

 отримання фінансування міжнародних фондів шляхом здобуття  грантів

на здійснення наукових досліджень та реалізацію освітніх проектів; 

 можливість  одночасного  отримання  дипломів  з  двох  і  більше

спеціальностей;
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 розширення  можливостей  доступу  до  світових  баз  інформаційних

ресурсів;

 забезпечення  внутрішньої  та  зовнішньої,  горизонтальної  і  вертикальної

мобільності студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників;

 утворення  регіонального  освітньо-наукового  педагогічного  комплексу,

який  об’єднає  інтелектуальні  ресурси  всіх  вищих  педагогічних

навчальних закладів Сумської області;

 приєднання  до  європейських  мереж  університетів  з  метою

інтернаціоналізації освітньої і наукової діяльності, набуття європейської

якості професійної діяльності; 

 надання  освітніх  послуг  іноземним  громадянам  за  акредитованими

напрямами (спеціальностями);

 розширення кола наукових спеціальностей, за якими відкрита аспірантура

та докторантура; 

 розширення кола наукових спеціальностей, за якими здійснюється захист

дисертаційних робіт;

 розвиток  студентського  самоврядування  відповідно  до  європейських

стандартів.
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ІV. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основним призначенням  діяльності  СумДПУ імені  А.С.  Макаренка  на

найближчий період є найбільш повне та якісне обслуговування освітніх потреб

населення  регіону  в  галузі  педагогічної  та  гуманітарної  освіти  на  основі

модернізації і вдосконалення традиційних для університету освітніх напрямів,

наукового  обґрунтування,  розробки  і  впровадження  нових  напрямів  і

спеціальностей з урахуванням ринку освітніх послуг.

Серед  стратегічних  напрямів  діяльності  Сумського  державного

педагогічного університету імені А.С. Макаренка на наступне десятиліття є:

 інноваційний розвиток університету як провідного освітнього, наукового,

культурного центру Сумщини, збереження та примноження теоретичних

та  практичних  досягнень  української  педагогічної  освіти  і  науки  на

основі посилення наукового потенціалу кафедр університету, розширення

співробітництва  з  провідними  науковими  установами  та

навчальними закладами  України,  розвитку  теоретичних  і  прикладних  

психолого-педагогічних досліджень;

 входження  університету  в  європейський  освітній  простір  на  основі

впровадження принципів і  стандартів  європейської  освіти,  становлення

автономії  університету,  розширення  міжнародного  співробітництва,

ліцензування підготовки в університеті іноземних громадян, розширення

платних  освітніх  послуг,  впровадження  принципів  госпрозрахунку  та

вдосконалення рейтингової оцінки роботи підрозділів університету;

 створення регіонального комплексу вищих педагогічних закладів з метою

координації роботи з підготовки педагогічних кадрів для потреб Сумщини

(визначення напрямів підготовки,  спеціальностей,  спеціалізацій,  обсягів

прийому  на  освітньо-кваліфікаційні  рівні  «бакалавр»,  «спеціаліст»,

«магістр»,  розподіл  фахівців  на  роботу),  покращання  фахової  наукової

підготовки  викладацьких  кадрів,  посилення  ефективності  науково-
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методичної роботи та впровадження педагогічних інновацій, піднесення

теоретичного рівня підвищення кваліфікації вчителів і викладачів різних

освітніх закладів;

 покращення  якості  підготовки  фахівців  –  випускників  СумДПУ,  що

включає  високий  рівень  професійних  компетенцій,  здатність  до

самовдосконалення протягом життя, широкий світогляд та спрямованість

на адаптацію на ринку праці, шляхом покращення організації навчального

процесу, його науково-методичного, кадрового та матеріально-технічного

забезпечення,  інформаційного  обслуговування,  залучення  до  науково-

дослідницької і творчої діяльності, участі у самоврядуванні студентського

життя;

 реалізація  наукового  й  освітнього  потенціалу  університету  для

розв’язання  соціально-економічних  проблем  регіону,  забезпечення

кадрами соціальної сфери області, участь у вирішенні проблем безробіття

на Сумщині через надання другої освіти, покращення підготовки кадрів у

сфері культури на основі створення Інституту мистецтв на базі факультету

мистецтв  Сумського  державного  педагогічного  університету  імені

А.С. Макаренка  та  Сумського  училища  мистецтв  і  культури  імені

Бортнянського.  Створення  обласного  науково-методичного  центру

підготовки  спортсменів-олімпійців  зимових  видів  спорту  та  обласного

центру  підвищення  кваліфікації  фахівців  з  фізичної  реабілітації

і тренерів-викладачів на базі Інституту фізичної культури СумДПУ.

Перспективи розвитку Сумського державного педагогічного університету

імені  А.С.  Макаренка  пов’язані  зі  зростанням  його  значущості  у  розвитку

суспільства, економіки та культури на регіональному та національному рівнях.

Посилення  ролі  педагогічного  університету  у  забезпеченні  суспільного

розвитку  передбачає  зміщення акцентів  у  науковій  та  освітній  діяльності  на

генерацію та інновацію знань.
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Для  виконання  завдань  інтеграційного  характеру  край  необхідна

законодавча ініціатива відносно зняття протиріч у бюджетному законодавстві

України,  що  стримують  фінансову  підтримку  ВНЗ  з  місцевого  бюджету  та

перспективні можливості у розвитку регіонального університету.

Активне  залучення  університету  до  євроінтеграційних  процесів  у

контексті  виконання  положень  Болонської  декларації  передбачає  новації  в

освітній діяльності:

 удосконалення навчальних планів підготовки фахівців за ОКР «бакалавр»

з метою посилення фундаментальної підготовки та розширення освітніх

можливостей студентів у варіативній частині;

 використання усіх можливостей для вдосконалення програм підготовки

спеціалістів та магістрів з метою розширення переліку спеціалізацій, що

підвищить конкурентну спроможність випускників університету;

 розробка  та  концептуальне  вдосконалення  навчальних  програм

фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін;

 активне впровадження у навчальний процес інформаційно-комп’ютерних

технологій;

 розширення  технічних  і  методичних  можливостей  у  використанні

інтерактивних  технологій  навчання  з  метою  організації  якісно-нової

взаємодії викладача зі студентами, особливо у процесі самостійної роботи

студентів, а також ефективного контролю якості знань;

 розширення можливостей для поєднання навчальної та наукової роботи

студентів і викладачів;

 розширення  практики  залучення  до  навчального  процесу  провідних

учених вітчизняних та зарубіжних університетів.

Зміст  модернізації  навчального  процесу  у  СумДПУ  ґрунтується  на

ідеях,  викладених  у  Болонській  декларації  та  інших  документах,  що

регламентують  створення  європейського  освітнього  простору, запровадження

кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
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У сучасних умовах головна увага  приділяється не інформативній стороні

навчання, а спонуканню студентів творчо мислити, глибоко аналізувати факти,

виробляти здатність до критичних суджень і потребу в постійному оновленні

знань. З цією метою:

1. Розвиваються  традиційні  форми  та  методи  навчального  процесу  в

проблемному ракурсі: проблемні лекції і семінари, лекції-конференції,

методи  стимулювання  внутрішньої  мотивації  навчально-творчої

діяльності  студентів, креативні методи навчання: “мозковий штурм”,

евристичні  запитання,  багатомірні  матриці,  інверсія,  емпатія,

синектика тощо. 
2. Реалізовуються  тенденції  зближення  методів  навчання  та  науково-

дослідної роботи студентів на основі цілеспрямованого застосування

моделювання,  проведення  наукового  експерименту,  системного

аналізу,  які  в  поєднанні  з  методами  синектики,  систематичної

евристики,  колективного  пошуку  оригінальних  ідей  тощо  всебічно

стимулюють  у  студентів  дослідницькі  та  творчі  здібності.  Велике

значення надається самоорганізації роботи в спеціальних гуртках. 
3. Пріоритетним  є  виявлення  обдарованих  студентів,  реалізація

інтеграції  стратегій  диференційованого  навчання  (шляхом

індивідуалізації:  групування  студентів,  створення  індивідуальних

програм);  збагаченого  та  прискореного  навчання  обдарованої

особистості.  Окреслені  стратегії  реалізуються  на  практиці  шляхом

інтенсифікації  традиційних  форм  навчання:  семінарів-дискусій,

проблемних, дослідницьких, міжпредметних семінарів тощо. Основна

увага зосереджується на саморозвиткові здібностей. 
4. Здійснюються практичні  кроки щодо створення  освітніх  програм за

принципами інтеграції  та  спеціалізації  для задоволення інтересів  та

розвитку обдарованих студентів. 
5. Прогнозується  підвищення  мобільності  обдарованих  студентів

шляхом можливого переходу з однієї навчальної програми на іншу в

разі,  якщо  це  відповідає  виявленим  здібностям,  інтересам  та
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схильностям. Створюються необхідні умови для вільного переміщення

студентів в межах країн освітнього товариства Європи..
6.    Передбачається,  що подальше запровадження кредитно-модульної

системи  організації  навчального  процесу  підвищить  його

інтенсивність,  якість  підготовки  фахівців,  мотивацію  навчання,

посилить  увагу  до  практичної  компоненти  фахової  підготовки  та

дієвість  контролю,  рівномірно  розподілить  психологічне

навантаження  студентів,  і  забезпечить  умови  для  своєчасного

коригування результатів навчальної діяльності.
В  умовах  переходу  до  інформаційного  суспільства,  технологізації  усіх

сфер  життя  перспективним  напрямом  удосконалення  навчального  процесу  в

СумДПУ є використання нових перспектив сучасних інформаційних технології.

Робота  кафедр  університету  щодо розвитку форм і  методів  навчання  у

ВНЗ спрямована на запровадження:

1. Case-технології, що передбачає надання студентам набору необхідних

дидактичних матеріалів для самостійного або частково самостійного

опанування  змісту  курсу.  З  цією  метою  викладачами  кафедр

розробляються у електронному та  друкованому варіантах  комплекси

навчально-методичної літератури: витяги з навчальних планів, типові

та  робочі  програми,  підручники,  методичні  та  навчальні  посібники,

довідники, конспекти лекцій.
2. Наступним  напрямом оптимізації  навчального процесу у Сум ДПУ

ім. А. С. Макаренка  є  запровадження  змішаного  навчання, яке

передбачає  об'єднання  формальних  засобів  навчання  –  роботи  в

аудиторіях,  вивчення  теоретичного  матеріалу  –  з  неформальними,

обговоренням  за  допомогою  електронної  пошти  й  інтернет-

конференцій. 
3. Розробляється запровадження у навчальний процес підходу "гнучкого

навчання", за  якого  певна  частина  навчальних  дисциплін  (або

дисципліни)  студенти  освоюють  у  традиційних  формах  навчання
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(стаціонарній  або  заочній  тощо),  а  іншу  частину  дисциплін  (або

дисципліни) - за технологіями мережевого навчання. 
4. У  навчальному  процесі,  за  моделлю  змішаного  навчання

використовуються  найрізноманітніші  методи,  як  традиційні,  так  і

інтерактивні:  лекційні,  лабораторні,  комп'ютерні  презентації,

комп'ютерне навчання й навчання через Інтернет (обмін інформацією з

допомогою  електронної  пошти  й  ICQ,  on-line-конференцій  між

студентами та викладачами в реальному часі, створення кафедральних

бібліотек інформаційних електронних носіїв.
5. У практичній роботі використовується електронна продукція, видана

видавництвами:  електронні  підручники,  довідники,  контролюючі

програми, енциклопедії тощо, та розроблена самими викладачами. 
6. Створюються ВЕБ-сайти Інститутів, персональні сторінки кафедр та

викладачів,  де розміщується необхідна інформація і  студенти мають

можливість отримати консультацію викладача.

Впровадження означених технологій навчання у навчальний процес ВНЗ

відбувається  поступово,  оскільки  вони  спрямовані  на  розвиток  активності

студентів, їх самостійності. Інтерес до даної технології навчання обумовлений

не  тільки  оптимізацією  та  підвищенням  ефективності  навчального  процесу,

потребами  студент,  але  і  запитами  сучасного  суспільства  –  інформаційні

технології впроваджуються в наше повсякденне життя тому майбутній вчитель

має бути компетентним у даних питаннях.

7. Розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій, матеріально-

технічної  бази ВНЗ дозволяє здійснювати інформаційне забезпечення

навчального  процесу  через  мережу  Internet  або  шляхом  створення

власних систем дистанційної освіти. 
8. Тому відбувається систематична підготовка тьюторів (викладачів курсів

дистанційної  освіти)  та  розробників  курсів.  Курси  розробляються  в

електронному вигляді згідно з вимогами спеціалізованого програмного

забезпечення (наприклад, Moodle), розробляються різноманітні тести, в

деяких випадках – аудіо та відео інформація, елементи мультімедія.
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Однією з головних ідей реформ освіти в ХХІ ст. є ідея її неперервності,

що виступає як нова парадигма мислення людини,  яка прагне до постійного

збагачення  особистісного  потенціалу,  професійних  можливостей  у

відповідності  з  ідеалами  культури,  моралі,  професіоналізму,  повноцінної

самореалізації в житті.

Виконуючі  соціальне  замовлення  держави  на  формування  особистості,

здатної  професійно  і  творчо  розвиватися,  університет  здійснює  постійний

пошук  нових  організаційних  форм  індивідуального  підходу  до  особистості,

нових технологій навчання і виховання.

 Наразі  в  університеті  створена  і  досить  ефективно  діє  система

додаткової вищої освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Нормативну базу надання освітніх послуг у зазначених формах складають

Закони  України  «Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  нормативно-правові  акти

чинного законодавства України з питань освіти і науки, ліцензія МОН України а

також Положення про здобуття другої вищої освіти студентами СумДПУ      ім.

А.С. Макаренка, Положення про інститут педагогіки та психології, Положення

про підвищення кваліфікації ПВС СумДПУ ім. А.С. Макаренка.

Згідно  із  Положенням,   студенти  СумДПУ  можуть  отримувати  другу

вищу  освіту  одночасно(паралельно)  з  навчанням  за  основним  напрямом

підготовки.  Здобуття  другої  вищої  освіти  здійснюється  з  певного

акредитованого  напряму  підготовки  за  заочною  формою навчання,  за  кошти

юридичних або фізичних осіб. Здобуття другої вищої освіти здійснюється, як

правило,  за  індивідуальним  навчальним  планом,  завершується  державною

атестацією  і  отриманням  диплома  державного  зразка  із  зазначенням

кваліфікації та ОКР.

Система післядипломної  освіти організаційно реалізується інститутом

педагогіки і психології (відділенням післядипломної освіти). 

Метою  післядипломної  освіти  є  задоволення  індивідуальних  потреб

громадян  у  особистісному  та  професійному  зростанні  а  також забезпечення
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потреб  держави  в  кваліфікованих  кадрах  високого  рівня  професіоналізму  та

культури,  здатних  компетентно  і  відповідально  виконувати  посадові  функції,

впроваджувати  у  виробництво  новітні  технології,  сприяти  подальшому

соціально-економічному розвитку суспільства. 

Зміст  післядипломної  та  додаткової  освіти  формується  з  урахуванням

галузевої специфіки та рівня першої освіти.

Терміни,  періодичність  навчання  у  відділенні  післядипломної  освіти

встановлюються  згідно  з  відповідними  нормативними  документами  та

державними стандартами освіти за погодженням із замовником в залежності від

форм навчання.

Перепідготовка передбачає складання державних кваліфікаційних іспитів

та  захист  дипломних  проектів  (робіт)  (у  відповідності  до  форми  державної

атестації, затвердженої в освітньо-професійній програмі з даної спеціальності).

Після  успішного  закінчення  повного  курсу  навчання  за  відповідними

навчальними планами і програмами випускники за рішенням державної комісії

отримують документи державного зразка - дипломи спеціаліста чи магістра з

присвоєнням  кваліфікації  або  посвідчення   кваліфікованого  робітника

встановленого зразка.

Навчально-виховний процес забезпечується штатними педагогічними та

науково-педагогічними  працівниками  із  залученням,  у  тому  числі  за

контрактом,  провідних  вчених,  науковців,  висококваліфікованих  спеціалістів,

керівників на умовах сумісництва.

Прийом  абітурієнтів  здійснюється  за  державним  замовленням  та  на

договірних  засадах  за  направленнями  підприємств,  установ,  організацій,

державної служби зайнятості,  соціальних служб молоді, а також за угодами з

фізичними та юридичними особами.

Правила прийому розробляються навчальним закладом у відповідності до

умов прийому, затверджених Міністерством освіти і науки України.
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В  інституті  педагогіки  і  психології  (відділення  післядипломної  освіти)

перепідготовка здійснюється за всіма ліцензованими в університеті напрямками

підготовки та  спеціальностями.

Підвищення  кваліфікації,  наукового  і  професійного рівня  ПВС є

необхідною  умовою  успішної  атестації  і  акредитації  університету.  Згідно  з

Положенням про підвищення кваліфікації  ПВС СумДПУ ім.  А.С.  Макаренка

кожен викладач має підвищувати кваліфікацію один раз на п’ять років у таких

формах:  стажування  у  провідних  ВНЗ  України  терміном  1  місяць;  курси

підвищення  кваліфікації  з  різних  наукових  напрямків;  творча  відпустка  для

написання підручників, монографій, терміном до 3 місяців.

Наразі  в  університеті  діють  курси  підвищення  кваліфікації  з  методики

впровадження ІКТ у навчальний процес;  з психології діяльності та особистості

викладача вищого навчального закладу; з ділової української мови.  

Університет  надає  можливість  підвищення  кваліфікації  та  наукового

стажування  для викладачів ВНЗ м. Суми та Сумської області. 

       Для розвитку системи перепідготовки, з метою розширення переліку 

освітніх послуг у перспективі  потрібно:

 створити  на  базі  університету  регіональний  центр  перепідготовки  та

підвищення  кваліфікації  педагогічних  кадрів  для  закладів  освіти  всіх

рівнів акредитації, в тому числі за ОКР «магістр» за всіма ліцензованими

спеціальностями;

 активізувати  участь  у  програмах  перепідготовки  центрів  зайнятості,  а

також  розширити  практику  надання  освітніх  послуг  населенню  через

навчання на спеціалізованих курсах.

Одним  із  стратегічних  завдань  у  розвитку  діяльності  університету  є

розширення доступу до отримання якісної вищої освіти.

Сьогодні  університет  –  це  багатопрофільний  навчальний  заклад,  який

досяг  достатньо  високого  рівня  з  виконання  освітніх,  гуманітарних,

професійних, науково-дослідних та культурних функцій для задоволення потреб
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Сумського  регіону  та  прилеглих  областей  північної  та  центральної  України.

Разом  з  тим,  аналізуючи  потреби  ринку  праці  регіону,  для   забезпечення

конкурентоспроможності в освітянському просторі,  у найближчій перспективі

необхідно:

 ліцензувати  підготовку  професіоналів  за  ОКР  «магістр»  за

спеціальностями  «Початкова  освіта»,  «Дошкільна  освіта»,  «Корекційна

освіта»,  «Образотворче  мистецтво»,  «Туризм»,  «Мова  та  література

(англійська, німецька)»;

 розширити  спектр  освітньої  діяльності  за  рахунок  відкриття  нових

спеціальностей:  6.020301  Філософія*;  6.030402  Правознавство*;  

6.040302 Інформатика*; 6.130101 Соціальне забезпечення.
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V. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УНІВЕРСИТЕТУ

Сучасний  університет  –  це  не  тільки  науково-освітній  центр.  Він

трансформується   в  особливу структуру  –  Навчально-Науковий-Інноваційний

комплекс.  Інноваційний  розвиток  університету  –  це  процес  системного  і

одночасного використання  інновацій у  всіх  сферах його діяльності:  освітній,

науково-дослідницькій,  відтворення  наукових та  науково-педагогічних кадрів,

фінансово-економічній, управлінській та ін. Сучасний університет – це науково-

освітня  спільнота  здатна  генерувати  нові  знання,  використовувати  їх  для

підготовки  фахівців,  розповсюджувати  та  перетворювати  в  комерційний

продукт для задоволення потреб людини, економіки і соціальної сфери держави.

Інноваційна діяльність  університету – це його механізм впливу не тільки на

розвиток  освіти  і  науки  держави,  але  і  на  економіку  та  соціальну  сферу

держави.  СумДПУ планує створення  інфраструктури підтримки інноваційної

діяльності в університеті.

Принципи інноваційної діяльності СумДПУ. 

СумДПУ, як сучасний університет, повинен забезпечувати повний цикл,

що пов'язаний зі створенням інновацій наступним чином:

1. Генерація ідей, проведення фундаментальних та пошукових досліджень,

отримання патентів (концептуальне вирішення створення інновації);

2. Прикладні дослідження, дослідно-конструкторські розробки, примірники

нової  техніки  та  технологій  (технічне  вирішення  проблеми  створення

інновації);

3. Створення  готового  продукту,  вирішення  проблеми  інвестицій,

маркетинговий пошук, випуск готового продукту на ринок (технологічний

трансферт та комерціалізація результатів наукових досліджень).

Інноваційна діяльність планується в СумДПУ як діяльність всіх учасників

інноваційного процесу, як єдиної колективної системи отримання, накопичення
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і  використання  нових знань,  нових освітніх  технологій  та  методик,  готового

продукту, що засновані на цих знаннях, в економіці держави, соціальній сфері

тощо.

Метою  наукової  діяльності університету  є  розробка  інноваційної

системи  наукового  та  науково-методичного  забезпечення  підготовки

висококваліфікованих фахівців, що є здатними до неперервного професійного

та особистісного розвитку. Пріоритетними засобами реалізації цієї мети є такі:

 створення нових та підтримка існуючих наукових шкіл і перспективних

наукових  розробок,  що  є  конкурентоспроможними  на  регіональному,

національному та глобальному ринку товарів і послуг;

 інтеграція  наукових  шкіл  університету  у  національні  та  міжнародні

наукові  та  експертні  мережі,  зокрема  у  Європейську  асоціацію

університетів;

 сприяння  інноваційному  розвитку  системи  освіти  регіону  та  країни  в

цілому  через  ініціативну  участь  фахівців  університету  у  розробці

наукового  забезпечення  реформаційних  процесів  у  сфері  середньої  та

вищої освіти України;

 розробка та впровадження інноваційних засобів та технологій навчання і

виховання у ЗНЗ регіон, зокрема:

 формування інноваційної культури учасників навчального процесу;

 розробка  організаційно-педагогічних  засад  створення,

функціонування та розвитку інноваційних мереж закладів освіти;

 сприяння проективному (випереджувальному) професійному і науковому

розвитку професорсько-викладацького корпусу університету;

 суттєве  підвищення  конкурсної  та  грантової  активності наукових

лабораторій, кафедр, окремих науковців університету. Першочерговою є

участь науковців університету у грантових програмах таких організацій

та  установ:  Центр  Європейських  ініціатив,  Фонд  ім.  Роберта  Боша

(Німеччина),  Французький  Центр  Мовного  та  Культурного
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співробітництва,  Міжнародна  служба  академічних  обмінів  ДААД

(Німеччина),  Міжнародна  рада  міжнародних  наукових  досліджень  та

обмінів IREX (США), Єврорегіон «Ярославна» тощо;

 розширення співпраці з перспективними регіональними замовниками та

споживачами  результатів  наукової  і  науково-методичної  діяльності

лабораторій та кафедр університету, передусім з такими управліннями і

відомствами Сумської обласної адміністрації:

 Управління освіти і науки;

 Управління охорони навколишнього природного середовища;

 Управління сім’ї, молоді та спорту;

 Управління культури і туризму;

 Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 розвиток міжнародної  взаємодії  науковців  університету  з  провідними

науковими центрами та  університетами Європи і  світу. Передбачається

активізація співпраці з такими установами:

 Російський державний педагогічний університет ім. О.І. Герцена;

 Курський державний університет;

 Новгородський державний університет ім. Ярослава Мудрого;

 Поморська академія (м. Слупськ, Польща);

 Університет Марії-Склодовської Кюрі (м. Люблін, Польща);

 Рада Міжнародних Наукових Досліджень та Обмінів (IREX) США;

 Інститут Гете (Німеччина);

 Фонд ім. Роберта Боша (Німеччина);

 Служба академічних обмінів (DAAD) (Німеччина);

 «Альянс Франсез» (Франція) та ін.

 ініціативна участь  у  створенні  регіональних  наукових  інноваційних

програм  у  галузі  освіти  з  актуальної  проблематики  за  підтримки

державної адміністрації області. Такими програмами повинні стати:
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 комплексна програма щодо реалізації  системи управління якістю у

ЗНЗ;

 формування  інноваційної  корпоративної  культури  учасників

навчально-виховного процесу;

 формування  методів  системного  проектування,  програмування

професійного зростання та розвитку учасників навчально-виховного

процесу;

 розробка параметрів оцінки спроможності  педагогічного персоналу

ЗНЗ до впровадження інноваційного навчання на основі авторських

методик;

 розробка механізмів забезпечення зворотного зв’язку між органами

управління  освіти  різних  рівнів  та  університетом  з  метою

моніторингу якості освітнього продукту та своєчасного закріплення і

розвитку  актуальних  для  регіону  кваліфікаційних  напрямів

підготовки майбутніх фахівців;

 формування  та  розвиток  управлінської  компетентності  керівників

закладів освіти;

 організаційно-педагогічні засади маркетингової діяльності керівника

ЗНЗ;

 підтримка талановитої наукової молоді (викладачів та студентів) шляхом

розвитку  системи  цільових  грантів,  спрямованих  на  інтеграцію

науковців університету у світове наукове товариство;

 оптимізація  створення  міжкафедральних,  міжфакультетських  і

міжвузівських  наукових  колективів,  спрямованих  на  виконання

фундаментальних та прикладних досліджень;

 розвиток інформаційно-комунікаційної мережі університету, достатньої

для  забезпечення  стабільного зв’язку  з  провідними  світовими  базами

наукових  даних  та  для  проведення  міжнародних  наукових  он-лайн

конференцій.  З  метою реалізації  цього  завдання  планується  вступ  до

30



консорціуму «Інформаціо», що дає можливість використання в режимі

он-лайн  ресурсів  компаній  EBSCO-host,  Emerald  Publishing,  Elsevier,

Oxford Reference Online, Britannica Online тощо;

 активізація  проведення  всеукраїнських  та  міжнародних  науково-

практичних конференцій на базі структурних підрозділів університету,

надання  та  підтримка  найбільш  представницьким  з  них  статусу

систематичних;

 суттєве  розширення  можливостей  публікації  результатів  наукових

пошуків  у  фахових  виданнях,  створених  при  кафедрах  та  наукових

лабораторіях  університету,  та  в  результаті  співпраці   з  іншими  ВНЗ

регіону, країни, зарубіжжя. Створення фахових наукових видань у таких

галузях,  як мистецтвознавство,  історичні  науки,  фізичне виховання та

спорт, психологічні науки, географічні науки;

    методологічне  та  науково-методичне  забезпечення  розвитку

системи неперервної наукової підготовки кадрів університету за схемою:

кращий студент → магістрант → аспірант → викладач → кандидат наук

→  доцент  →  доктор  наук  →  професор.  Плани  наукової  підготовки

кадрів  та  їх  реалізація  розраховані  на  випереджувальні  темпи

нарощування  наукового  потенціалу  з  метою  подолання  зменшення

частки висококваліфікованих науковців за віком та внаслідок плинності

кадрів. Інструментами реалізації поставленої мети повинні стати такі:

 поглиблення  студентоцентрованого  підходу  до  організації  науково-

дослідної роботи, надання суб’єкт-суб’єктного характеру відносинам

між молодими і досвідченими науковцями, забезпечення ефективної

взаємодії  академічного  і  студентського  співтовариства,  здійснення

моніторингу потенційних наукових кадрів;

 активізація  роботи Ради  науково-технічної  творчості  молоді,

головним завданням якої повинно стати формування основ загальної

наукової  культури,  дослідницьких  умінь  і  навичок  студентів,
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виявлення здібних студентів, здатних неординарно і творчо мислити,

залучення їх до різних форм наукової  діяльності,  популяризація  їх

науково-дослідної роботи;

 розширення  участі  студентів  у  науково-дослідних  проектах,  що

фінансуються  з  різних  джерел  (держбюджет,  спеціальний  фонд

університету, договори, гранти та ін.);

 систематичне (щорічне) проведення університетських, регіональних

та всеукраїнських студентських конференцій з кожної спеціальності,

навчання за якою здійснюється в університеті;

 упровадження рейтингу науково-дослідної роботи студентів з метою

більш  об’єктивного  визначення  їх  професійних  та  наукових

перспектив;

 подальше  розширення  можливостей  публікації  наукових  здобутків

студентів у друкованих виданнях університету;

 створення студентського наукового порталу на сайті університету;

 удосконалення механізмів відбору талановитої молоді для навчання в

аспірантурі;

 під час зарахування до аспірантури віддавати перевагу випускникам

магістратури;

 збільшення обсягу підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів

вищої  кваліфікації  як  за  державним замовленням,  так  і  на  умовах

контракту;

 створення  в  університеті  спеціалізованих  вчених  рад  з  таких

спеціальностей:  «Філософія  науки»  (09.00.09);  «Теорія  і  методика

професійної освіти» (13.00.04);

 активізація підготовки. З цією метою планується відкриття:

аспірантури за спеціальностями:

7.00.01 – історія України;

24.00.03 – фізична реабілітація;
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24.00.01 – олімпійський і професійний спорт;

докторантури за спеціальністю:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

 розширення  практики  підготовки науково-педагогічних  кадрів

університету  в  аспірантурах  та  докторантурах  провідних  національних

наукових установ (НАН України, НАПН України) та національних ВНЗ

України;

 суттєва активізація залучення студентів до наукової діяльності, що має на

меті  поглиблення  фахової  підготовки  майбутніх  фахівців,  розвиток  їх

творчих здібностей та надання переваги випускникам  на ринку праці;

 створення  сучасної  редакційно-видавничої  бази,  достатньої  для

виготовлення конкурентоспроможного друкованого продукту;

 розвиток  діяльності  відділу  інтелектуальної  власності  у  частині

моніторингу  ринку  науково-технологічних  послуг,  комерціалізації

наукових  розробок,  реалізації  власних  винаходів,  патентів  у  вигляді

наукоємної продукції на ринку товарів та послуг;

 здійснення  диверсифікації  джерел  фінансування  наукових  досліджень

шляхом розвитку фандрайзингової діяльності університету;

 детальна розробка та запровадження системи морального й матеріального

стимулювання  досягнень  викладачів  і  студентів  у  науковій  діяльності,

механізмами  якої  є моніторинг  якості  наукової  роботи  та  складання

рейтингів її результатів.

 розроблення  цілісної  системи  пошуку  та  розвитку  талановитої

студентської  молоді;  активізація  роботи  Студентського  наукового

товариства;

 проведення  активної  політики  трансферу  наукових  результатів  у

навчальний  процес  і  професійне  середовище  шляхом  проведення

конференцій, форумів, круглих столів, семінарів, лекцій тощо.
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 активізація  діяльності  Університету  та  його  структурних  підрозділів  у

розробленні та реалізації державних цільових, галузевих і регіональних

соціально-економічних  проектів  і  програм;  проведення  експертно-

аналітичного оцінювання наукових розробок для органів управління всіх

рівнів  і  суб‘єктів  господарювання;  формування  портфеля  договірних

замовлень на дослідження.

Стимулювання росту науково-інноваційного потенціалу 

На  сьогодні  в  СумДПУ  ім.  А.С.Макаренка  функціонує  система

стимулювання наукових досліджень,  яка  включає  завдання  з  НДР і  НМР до

основних функціональних обов’язків професора, доцента, старшого викладача і

викладача.

Розділ  наукової  роботи  включений  до  трудового  контракту  науково-

педагогічного працівника університету.

Кар’єрне  зростання  вмотивоване  через  успіхи  в  науковій  підготовці,

результати наукових досліджень через конкурс при обранні вченою радою на

певну посаду або на присвоєння вченого або почесного звання.

Система  преміювання  в  університеті,  конкурси  на  кращу  наукову,

методичну  роботу  та  кращий  навчальний  посібник  є  одним  із  матеріальних

стимулів отримання високих результатів НДР.

Система  рейтингу  кафедр  та  факультетів  включає  розділи  науково-

дослідної та науково-методичної роботи.

Перспективними напрямками стимулювання росту науково-інноваційного

потенціалу СумДПУ на період 2011-2020 рр. обрано наступні:

 подальший  розвиток  системи  зовнішнього  грантрайтингу  і  внутрішніх

грантів;

 створення системи тревел-грантів  для активізації участі перспективних

науковців університету в міжнародних конференціях;
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 розробка  системи  фінансового  стимулювання  (у  формі  надбавок  до

заробітної платні) молодих кандидатів (до 30 років) та докторів наук (до

40 років);

 створення  оптимальних  умов  для  комерціалізації об’єктів

інтелектуальної   власності  СумДПУ  шляхом  організації  малих

інноваційних підприємств; 

 організація в університеті  відділу фандрайзингу та ендаументу з метою

створення  надійної  дискреційної  багатоканальної  бази  фінансування

науково-інноваційцної діяльності СумДПУ;

 розробка  перспективної  програми  «Майбутні  професори»,  що  включає

систему  заходів  організаційної  та  фінансової  підтримки  контактів

перспективних учених університету  з  провідними науковими  центрами

країни та світу.

З  2010  року  ректоратом   вже  започатковано  виділення  грантів  для

виконання конкретних актуальних тем спрямованих на удосконалення різних

сфер діяльності СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 

Планується  диверсифікація  системи  грантів  шляхом  формування  порт

фоліо регіональних замовлень на дослідницьку продукцію вчених СумДПУ із

залученням як державних так і приватних структур у якості грантодавців.
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VІ. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Згідно з вимогами нової парадигми освіти та виховання головною метою

виховної  роботи  в  СумДПУ  ім.  А.С.  Макаренка  є  формування  гармонійно

розвиненої  особистості  майбутнього  педагога,  забезпечення  засвоєння  ним

духовних  надбань  українського  народу, гуманних  міжнаціональних  взаємин,

виховання  в  студентської  молоді  стійких  якостей  патріота  і  громадянина

України, високої професійної компетентності, фізичної досконалості, морально-

етичної, художньо-естетичної, правової та екологічної культури. 

У  відповідності  до  Концепції  національного  виховання  студентської

молоді, виховна робота в університеті базується на принципах демократичності,

гуманізації,  єдності  навчальної  та  виховної  діяльності,  диференціації  та

індивідуалізації  виховного  процесу,  єдності  теорії  і  практики,   пріоритету

правової  свідомості.  Дотримання  правильних  соціокультурних  пріоритетів  у

формуванні  особистості  майбутнього  вчителя  відкриває  перед  СумДПУ

перспективи  щодо  становлення  нової  генерації  українських  освітян,

прогресивної  національної інтелігенції. 

У 2011-2020 рр. планується подальша розбудова СумДПУ як наукового,

навчально-методичного  й  культурного  центру  Сумщини,  що  готує

кваліфікованих  фахівців  для  шкіл  і  вищих  навчальних  закладів  усіх  рівнів

акредитації. Згідно із зазначеними вище стратегічними завданнями навчально-

виховного процесу, базовими принципами виховної роботи в СумДПУ  у 2011-

2020  р.р.  стануть  поглиблення  духовного  потенціалу  навчально-виховного

процесу, забезпечення пріоритетності засвоєння студентами компонентів змісту

освіти, стандартів культури, моралі, національних і вселюдських цінностей та

ідеалів; гармонійний розвиток особистості студента через посилення духовних

контактів  із  природою,  національним мистецтвом,  р;  збагачення  естетичного

досвіду  студентської  молоді  шляхом  її  участі  у  відродженні  забутих  та

створенні нових національно-культурних традицій університету, міста, регіону.
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Вагомими  аспектами  виконання  цих  завдань  є  сприяння  формуванню  і

становленню чіткої громадянської позиції; виховання почуття відповідальності

за свою працю, впевненості  у причетності  до процесу творення майбутнього

рідного  народу,  плекання  у  студентів  історичної  пам’яті,  національної

свідомості,  гідності  й  гордості  шляхом  ознайомлення  з  державотворчими

концепціями, ідеями визначних українських мислителів і державних діячів.

Застосування описаного вище всебічного підходу до реалізації принципів

державної  освітньої  політики  у  ВНЗ  забезпечує  ефективне  функціонування

багатокомпонентної  системи  організації  позанавчальної  діяльності  з

налагодженим  зворотнім  зв’язком.  Стратегічний  розвиток  системи

позанавчальної  й  виховної  роботи  СумДПУ  у  2011-2020  рр.  передбачає  її

цілеспрямоване вдосконалення за такими основними напрямками, як:

1) виховна діяльність під час академічних занять, спрямована на реалізацію

принципу  єдності  навчання  й  виховання  –  консолідації  студентства  та

науково-педагогічних  працівників  у  плідно  працюючу  академічну

спільноту, об’єднану єдиною мораллю та ідеями;

2) інформаційно-просвітницька  діяльність,  спрямована  на  виховання

здатності  формувати  та  відстоювати  власну  позицію;  розширення

патріотичного  світогляду  студентства;  виховання  дбайливого  ставлення

до національного багатства країни, мови, культури, традицій; підвищення

правової культури молоді; оволодіння знаннями та практичними вміннями

раціонального природокористування; формування у свідомості студентів

переваг здорового способу життя;

3) культурно-масова  робота,  що  здійснюється  для  розвитку  естетичних

потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності, вироблення в

майбутніх  учителів  умінь  примножувати  культурно-мистецькі  надбання

народу, відчувати й відтворювати прекрасне у повсякденному житті; 

4) організаційна та виховна робота в гуртожитках;
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5) соціальна діяльність, зокрема робота з пільговими категоріями студентів

для  їх  повноцінної  адаптації  в  суспільстві;  ведення  соціально-

орієнтованої політики;

6) робота  зі  студентським  самоврядуванням  та  студентськими

профспілками,  посилення  їх  ролі,  що  сприяє  виявленню  потенційних

лідерів та організаторів;

7) організація  спортивних  заходів,  що  має  на  меті  забезпечення

повноцінного  фізичного  розвитку  студентів,  організацію  їх  активного

відпочинку, відповідального ставлення до власного здоров’я тощо.

Концепція  розвитку  СумДПУ  ім. А.С. Макаренка  як  соціокультурної

інституції на 2011-2020 рр. ставить за мету сприяння повноцінному розвитку

майбутніх  учителів  шляхом  комплексного  залучення  до  всіх  видів  активної

творчої діяльності у процесі освоєння ними педагогічного фаху. 

Зокрема,  із  професійним  зростанням  студента-педагога  тісно  пов’язане

виховання  таких  якостей  українського  громадянина-патріота,  як  історична

пам’ять, національна свідомість, гуманістичний світогляд; формування активної

життєвої  позиції,  спрямованої  на  конструктивні  перетворення,  поліпшення

обставин  життя,  гуманізацію  взаємин  між  людьми,  утвердження

загальнонаціональних  інтересів;  взаєморозуміння  і  взаємодопомогу,

толерантність у ставленні до особистостей,  готовність брати активну участь у

громадському,  науковому  й  політичному  житті  нашої  держави,  боротьбу  з

антидемократичними  й  аморальними  явищами,  порушеннями  Конституції,

утвердження ідеології патріотизму й державотворення.

Зазначені  глобальні  цілі  виховання  у  2011-2020  рр.  досягатимуться

шляхом  належної  організації  виховних  заходів,  що  реалізують  засади

національно-патріотичного,  інтелектуально-духовного,  громадянсько-

правового,  морального,  екологічного,  естетичного,  трудового  та  фізичного

виховання студентської молоді. При цьому першочергова увага приділятиметься

заходам, які спрямовані на формування у студентів високого рівня патріотизму,
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популяризацію  культури  і  національних  традицій  України,  національну

консолідацію і злагоду. Посилиться систематична й цілеспрямована робота над

збереженням  рідномовної  культури  студентства,  будуть  систематично

проводитися соціологічні опитування для з’ясування дотримання норм мовного

законодавства в університеті, кураторські години, круглі столи, відкриті лекції

та ін. Значні зусилля будуть докладені для налагодження співпраці університету

з  громадськими  організаціями  й  політичними  партіями,  чиї  ідеологічні

платформи базуються на ідеї розбудови незалежної  й суверенної України. На

базі історичного факультету планується створення історико-культурологічного

товариства «Український скарб», що займатиметься науковим дослідженням та

донесенням до широкого загалу етнокультурних цінностей українського народу.

Одним  зі  стратегічних  завдань  національного  виховання  є  досягнення

високого рівня правової свідомості,  становлення правової культури студентів,

формування  поваги  до  Конституції  України,  етнічних  цінностей  Української

держави, вироблення вміння спростовувати ідеї, теорії, що суперечать інтересам

народу  України.  Для  цього  у  2011-2020  рр.  у  СумДПУ  постійно

організовуватимуться  конференції,  семінари,  круглі  столи,  лекції  виховної

тематики, тренінги, присвячені актуальним проблемам громадського життя. 

З  метою  національного  виховання  студентства,  підвищення  рівня  його

патріотизму  шляхом  загальнокультурного  розвитку  у  2011-2020  рр.  будуть

проводитися  творчі  зустрічі  з  провідними  діячами  української  та  інших

слов’янських культур. 

Вагомим завданням виховної роботи у СумДПУ  є розкриття талантів і

обдарувань студентства,  реалізація  його творчого потенціалу, як  передбачено

принципами  інтелектуально-духовного  виховання,  адже  сьогодення  вимагає

дати українському суспільству нову генерацію інтелігентів,  зокрема  учителів

середньої  школи,  які  б  власним  прикладом  спонукали  учнів  до  творчості,

різноманітних видів художньої самодіяльності та розкриття себе в них. Система

національного  виховання  використовує  практично  невичерпні  можливості
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народного  і  професійного  мистецтва  у  формуванні  студента-педагога.

Досягнення цієї глобальної мети в СумДПУ у 2011-2020 рр. здійснюватиметься

шляхом реалізації таких стратегічних завдань, як:

 створення  нових  художніх  і  творчих  колективів  (міжфакультетського

хору;  ансамблю  народних  інструментів;  університетського  оркестру;

театру  студентських  мініатюр;  літературної,  естрадної,  флористичної,

циркової студій; студій фотографії, аматорського кінематографу, бального

танцю, звукозапису, гуртків бісероплетіння, вишивки, живопису, дизайну і

web-дизайну тощо), постійно діючого клубу інтелектуалів;

 удосконалення роботи творчих об’єднань університету шляхом співпраці

з культурними діячами міста й області (участь відомих сумських акторів у

постановках  студентського  театру  СумДПУ, спільні  концерти  кращих

студентів факультету мистецтв і вокалістів обласної філармонії та ін.);

 організація  індивідуальних  занять  фахівців  –  вокалістів,  хореографів,

художників  – з  обдарованими студентами для виявлення  й розвитку їх

талантів та здібностей;

 апробація  нових  форм  культурно-масової  роботи  під  час  організації

літньої  педагогічної  практики  студентства  в  таборах  відпочинку  та

дитячих оздоровчих закладах;

 залучення  до  участі  в  культурно-масовому  житті  університету  з

профорієнтаційною  метою  талановитих  школярів,  студентів  вищих

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Реалізація зазначених вище завдань передбачає покращення матеріально-

технічного забезпечення культурно-масової роботи, зокрема: 

 створення  культурного центру для проведення  мистецько-філософських

заходів (літературної вітальні, художньої галереї);

 модернізації актової зали та її обладнання; 

Особливого  значення  набуває  виховна  робота  зі  студентами,  що

проживаюсь  у  гуртожитках  університету.  Для  організації  їх  корисного  й
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цікавого  дозвілля  вони  активно  залучатимуться  до  різних  видів  суспільно-

корисної діяльності, участі в культурно-масових, спортивних та інших виховних

заходах у гуртожитку, системи трудового виховання тощо.

Культурний і духовний потенціал усіх учасників навчального процесу в

університеті  розвиватиметься  також  завдяки  дієвій  соціально-  орієнтованій

політиці навчального закладу: зовнішній (передусім шляхом участі майбутніх

педагогів  у  благодійній  і  волонтерській  діяльності,  допомоги  людям,  що

потребують  соціального  захисту)  та  внутрішній  (піклування  про  соціальне

забезпечення,  оздоровлення;  всебічній  підтримці  студентів,  викладачів  та

співробітників університету у відповідності до норм чинного законодавства). 
Окремим  із  напрямків  соціально-орієнтованої  політики  навчального

закладу  є  забезпечення  комплексного  підходу  до  втілення  в  життя  засад

морального виховання.  В основі  морального компоненту виховної  діяльності

університету  лежать  принципи  демократизму  й  гуманізму, добровільності  й

самоврядування,  самоосвіти  та  самовиховання,  особистісно  зорієнтованого

підходу,  індивідуалізації  та  диференціації  науково-пізнавальної  діяльності,

творчого підходу в різних сферах суспільного буття, громадської роботи

Для  підвищення  ефективності  цієї  роботи  налагоджуватиметься  плідна

співпраця  із  соціальними  закладами  й  установами,  зокрема:  обласним  та

міським  центрами  соціальних  служб  для  молоді,  відділом  у  справах  сім’ї

Сумської обласної ради, Сумською спеціальною загальноосвітньою школою І-ІІ

ступеня,  обласним притулком для неповнолітніх,  Сумським палацом дітей та

юнацтва,  територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та

самотніх непрацездатних громадян «Берегиня», обласною школою-інтернатом,

Сумським міським товариством допомоги дітям, що мають розумову відсталість

«Феліцитас»; Сумським товариством допомоги дітям-інвалідам із вадами зору

«Вікторія-Vision»,  Радою  ветеранів  війни  та  праці  –  колишніх  працівників

СумДПУ  ім.  А.С.  Макаренка,  обласною  організацією  Товариства  Червоного

Хреста та ін.
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Великою  мірою  формуванню  в  майбутніх  педагогів  людяності,  як

невід’ємної риси української ментальності,  сприяє волонтерська діяльність. У

2011-2020 рр. до неї залучатимуться студенти різних факультетів та інститутів

університету,  зокрема,  Інституту  педагогіки  та  психології.  Про  доцільність

визначеної стратегії соціокультурного розвитку майбутніх учителів свідчать їх

успіхи  у  волонтерській  діяльності.  Студенти-волонтери,  які  навчаються  в

СумДПУ,  постійно  беруть  участь  та  посідають  призові  місця  в  міському

конкурсі волонтерських захонів. 

Ефективну  соціалізацію  студентства  у  2011-2020  рр.  значною  мірою

забезпечуватиме  робота  психологічної  служби СумДПУ, яка  була  створена  у

2010 р.  з  метою  допомоги  всім  учасникам  навчально-виховного  процесу  та

оптимізації психологічного клімату в університеті, а також всебічна підтримка

студентів пільгових категорій  у відповідності до норм чинного законодавства.

Окрім  цього,  стратегічними  завданнями  діяльності  психологічної  служби

університету на зазначений період є:

 створення дієвої системи надання кваліфікованих психологічних послуг

для  учасників  навчально-виховного  процесу  шляхом  організації

методичної та консультативної роботи, тренінгових занять за тематикою

психологічної просвіти; 

 побудова  на  основі  діагностики  моделей  поведінки  груп  та  окремих

особистостей,  проектування  на  цій  основі  змісту  і  напрямків

індивідуального  розвитку  студентів  усіх  курсів  та  факультетів

університету,  формування  професійного  самовизначення  й  позитивної

життєвої перспективи; 

 визначення  тенденцій  розвитку  груп  і  колективів,  соціально-

психологічної ситуації у СумДПУ;

 створення на базі психологічної служби  груп швидкого реагування, які

надаватимуть  невідкладну  психологічну  допомогу;  консультативних  і
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тренінг-груп,  творчих  груп,  удосконалення  роботи  телефону  довіри;

організація  центру психологічного розвантаження;

 підвищення  інформативності  щодо  надання  психологічних  послуг  за

допомогою  виготовлення  інформаційних  стендів,   створення  й

систематичного  ведення  блогу  психологічної  служби  на  сайті

університету  (онлайн-консультування,  просвітницький  форум),  рубрики

«Психологічна служба» в університетській газеті;

 створення  навчального  психологічного  кабінету,  призначеного  для

проведення занять (навчальні курси, факультативні заняття, практикуми,

тренінги);  групової  діагностичної,  розвивальної  та  психокорекційної

роботи  зі  студентами;  підвищення  рівня  психологічної  культури  всіх

учасників навчально-виховного процесу;

 розробка  науково-дослідних  проектів  із  різних  напрямків  прикладної

психології,  насамперед  актуальних  проблем  навчання  й  виховання

студентів,   тематика  яких  визначатиметься  запитом  адміністрації

СумДПУ.

Велика  увага  в  контексті  стратегічного  ведення  соціальної  діяльності

приділятиметься  також  роботі  з  пільговими  категоріями  студентів,  яка

включатиме в себе їх систематичне оздоровлення,  виховання відповідального

ставлення до навчання в університеті, організацію їхнього дозвілля. Для цього

будуть  використовуватися  як  індивідуальні,  так  і  колективні  форми виховної

роботи (бесіди, благодійні вечори, тренінги тощо).

Не менш вагомою для розбудови навчального закладу як соціокультурної

інституції є інформаційно-просвітницька діяльність, удосконалення якої можна

визначити  як  наступний  стратегічний  напрямок  програми  розвитку

позанавчальної  й  виховної  роботи  в  СумДПУ  у  2011-2020  рр.  Зокрема,

необхідно провести реорганізацію університетської газети та рубрики «Виховна

робота»  на  сайті  університету, встановити  більш  тісні  контакти  із  засобами

масової  інформації,  активізувати інформаційну взаємодію СумДПУ з іншими
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ВНЗ України, близького й далекого зарубіжжя. Перспективним проектом можна

назвати заплановане на 2011-2020 рр. створення на базі  університету Центру

міжнародного  обміну  та  Центру  обміну  студентським  досвідом  між

педагогічними  ВНЗ,  що  сприятиме  інтегруванню  в  роботу  інноваційних

здобутків вітчизняної й зарубіжної педагогіки.

Особлива  роль  у  виховній  роботі  відводиться  органам  студентського

самоврядування та студентським профспілкам СумДПУ.  Всебічна підтримка їх

ініціативи  та  надання  необхідної  допомоги  в  покращенні  позанавчального

життя студентів є першочерговим завданням виховної роботи в університеті на

2011-2020  рр.  На  вказаний  період  заплановані:  покращення  функціонування

соціальної служби університету, удосконалення системи надання безкоштовних

консультацій юриста і психолога студентам СумДПУ, сприяння адміністрації та

структурних  підрозділів  ВНЗ  проведенню  культурно-масових,  виховних,

просвітницьких заходів, передбачених планами студентського самоврядування і

студентських профспілок університету. 

Стратегічною  метою  студентського  самоврядування  університету  є

реалізація  перспективи  впливу на  визначення  молодіжної  політики  Сумської

області, посередництва між студентством СумДПУ та керівним апаратом міста

й  області,  а  також  активний  розвиток  усіх  департаментів  студентського

самоврядування:  навчально-наукового,  культурно-масового,  інформаційно-

просвітницького, зовнішніх зв’язків, господарчого та ін. 

Згідно  із  Законом України №  1798-VI  «Про  внесення змін до Закону

України «Про вищу освіту»  від  19.01.10  поповнилося  нормативно-правове

забезпечення  студентського  самоврядування  та  посилилася  його  роль  в

розвитку навчального закладу як соціокультурної інституції. Тому планується

значне  вдосконалення  системи взаємодії  структурних підрозділів  СумДПУ із

студсамоврядуванням у питаннях відрахування  й переводу студентів на інші

форми  навчання,  поселення  до  студентських  гуртожитків,  інших  аспектів

навчального й позанавчального життя університету. 
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Для  висвітлення  здобутків  зазначеної  діяльності  й  обміну  творчим

досвідом  з  представниками  студентського  самоврядування  і  студентських

профспілок  України  й  не  лише  планується  проведення  обласних  та

всеукраїнських  з’їздів,  форумів,  наукових  конференцій  регіонального,

всеукраїнського та міжнародного рівнів, а також виконання низки студентських

проектів.  До  стратегічного  плану  розвитку  студентського  самоврядування  на

2011-2020  рр.  включені  також  створення  «Школи  лідерства»,  «Школи

першокурсника», «Школи старости»; розробка освітніх проектів з подальшою

їх  апробацією  в  різнорівневих  навчальних  закладах  Сумської  області;

організація  профорієнтаційних  заходів  з  метою  донесення  до  громадськості

інформації про переваги обрання професії педагога та навчання в СумДПУ.

Важливим  складником  національного  виховання  є  також  фізичне

виховання як система творення здорового генофонду етносу, що враховується

концепцією  виховної  роботи  університету.  З  цієї  причини  програма

стратегічного розвитку СумДПУ, як  соціально-культурної  інституції  на  2011-

2020 рр., спрямована також на покращення спортивної роботи, що включає в

себе формування професійних команд з різних видів спорту на базі інституту

фізичної  культури,  збільшення  кількості  абонементних  груп  студентів  для

занять спортом, побудову й реконструкцію спеціалізованих приміщень і споруд,

пошук нових джерел фінансування університетського спорту.

Постійне  вдосконалення позанавчальної  та  виховної  роботи у СумДПУ

зможе забезпечити реалізацію глобальної мети освіти в педагогічному ВНЗ –

формування світогляду вчителя, який плідно працюватиме на благо суспільства,

народу, держави.
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VII. КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА 

ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ

Компетентнісна  модель  випускника   розуміється  як  наукова  основа

результату і процесу фахової  підготовки, яка забезпечує готовність та здатність

випускників до успішної (продуктивної) діяльності в професійній та соціальних

сферах,  репрезентована  складною  структурою  загальних  і  професійних

компетенцій. 

Склад і  зміст  в структурі  моделі  визначені  на основі  компетентнісного

підходу, кваліфікаційних вимог до випускників педагогічних спеціальностей, а

також специфіки педагогічної діяльності. 

Загальні компетенції є  засадничими для моделі випускника будь-якого

вузу. Вони виявляються не тільки у вирішенні вузькопрофесійних завдань, але й

в тому, як людина сприймає, оцінює і розуміє світ, в якому вона живе і який

творить.  Загальні  компетенції  не  є  професійно  зумовленими,  ними  мають

володіти всі сучасні фахівці незалежно від професійної галузі. Разом з тим вони

є професійно значимими, оскільки вони складають підвалини для професійних

компетенцій і сприяють їх реалізації. 

Загальнокультурні  компетенції. Загальнокультурна  складова  включає

різні  культурні  галузі,  в  яких  відбувається  життєдіяльність  людини,

загальнолюдські  цінності  та  традиції  національної  культури,  громадянську

позицію, універсальні способи осягнення дійсності, гуманність, толерантніть та

інше. 

Інтелектуальні  компетенції   передбачають  певний  рівень  розвитку

інтелектуальних  здібностей  випускника  вузу.  Насамперед,  йдеться  про

мисленнєві дії, загально-біологічні властивості випередження й ймовірнісного

програмування дійсності,  цілепокладання та інші.  Інтелектуально-педагогічна

компетентність розглядається як метаздібність, яка характеризується особливим
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типом організації  предметно-специфічних знань  та  ефективними стратегіями

прийняття рішень в даній діяльності. 

Соціально-комунікативні  компетенції  являють собою компетенції,  які

соціально забезпечують життєдіяльність людини в усіх сферах суспільства та її

адекватність  у  взаємодії  з  іншими людьми,  групами,  колективами.  Соціальні

компетенції розглядаються як система знань про соціальну дійсність і про себе,

систему складних соціальних вмінь та навичок взаємодії, сценаріїв поведінки в

різних соціальних  ситуаціях,  які  дозволяють  адаптуватися  до  нових  умов та

приймати  відповідальні  рішення.  Комунікативні  компетенції  забезпечують

успішність здійснення основних задач спілкування і самореалізації особистості

та виявляються у володінні лінгвістичними вміннями, дотриманні специфічних

соціально-культурних  норм  мовної  поведінки  та  психологічних  законів

встановлення  контакту  між  людьми,  які  здійснюють  комунікацію,  підтримці

сприятливої атмосфери, розвитку емоційно-чуттєвої сфери особистості. 

Суб’єктні  компетенції.  Суб’єктність  характеризує  досягнутий

випускником  рівень  продуктивності  та  успішності  реалізації  поставлених

завдань,  який  відображає  його  можливості  для  досягнення  та  вирішення

конкретних задач. 

Професійні  компетенції  (базові) являють  собою  готовність  і  здатність

доцільно  діяти,  методично  організовано  і  самостійно  вирішувати  задачі  та

проблеми,  а  також  оцінювати  результати  своєї  діяльності  в  певній  сфері

діяльності (в даному випадку пелагогічній).

Людинознавчі  компетенції  –  це  стрижневі  професійно-особистісні

якості,  які  базуються  на всебічних системних знань про людину як  суб’єкта

освіти, які виявляються у здатності та готовності працювати з установкою на

людинотворення  як  головної  змістової  основи  своєї  професійної  діяльності.

Антропологічне знання пов’язує мету, задачі, зміст, технологію освіти у єдину

гуманістичну систему. 
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Соціально-педагогічні  компетенції забезпечують  життєдіяльність

фахівця у сфері його професійно-педагогічної діяльності та адекватність його

взаємодії  з  учасниками освітнього  процесу. Значення  соціально-педагогічних

компетенцій  визначається  тим,  що  вини  пронизують  всі  сфери  діяльності

педагога  і  виконують  такі  функції:  обміну  інформацією,  організації

міжособистісної  і  ділової  взаємодії  у  процесі  спільної  діяльності,

взаєморозуміння  і  взаємокорекції  поведінки,  забезпечення  сприятливого

психологічного клімату в колективі, обміну духовними цінностями.

Організаційно-методичні компетенції відображають діяльнісну природу

педагогічної  праці.  Ця  складова  розглядається  як  особлива  галузь  знань  про

здійснення діяльності в певній сфері (гностичний аспект), а також нормативну

впорядкованість  дій  в  конкретній  діяльності,  відображення її  у  формі  опису,

репрезентації (діяльнісний аспект). Звідси організаційно-методичні компетенції

–  це  є  програма  загальної  організації  педагогічного  процесу  як  взаємодії

суб’єктів  в  певних  умовах,  яка  дозволяє  прослідкувати  весь  педагогічний

процес вцілому. Ці компетенції включають високий рівень володіння методами і

прийомами  постановки  та  вирішення  педагогічних  задач  (аналітичних,

прогностичних, дослідницьких і т. д).

Професійно-особистісні компетенції  передбачають  наявність  здатності

майбутнього  фахівця  входити  в  активну  дослідницьку  позицію  до  власної

професійної діяльності, до самого себе з метою критико-рефлексивного аналізу,

оцінки  ефективності  розвитку  своєї  особистості  та  особистості  іншого,

індивідуальної стратегії і тактики у побудові власного життєвого і професійного

шляху.
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Модель випускника ВНЗ

З А Г А Л Ь Н І  К О М П Е Т Е Н Ц І Ї

Загально-культурні Інтелектуальні Соціально-
комунікативні

Суб’єктні

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ

Людинознавчі Соціально-
педагогічні

Організаційно-
методичні

Професійно-
особистісні

ПРОФІЛЬНІ

Предметно-
орієнтовані

Управлінські



VIIІ. КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ

КУЛЬТУРИ 

Домінантною  умовою  реалізації  інноваційного  вектора  розвитку

Університету  є  його  кадрова  політика,  яка  спрямована  на  досягнення

стратегічних цілей:

 формування  кадрового  та  інтелектуального  потенціалу  відповідно  до

критеріїв та вимог надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;

 досягнення лідерських позицій на ринку професійної  освіти та статусу

провідного  центру  підвищення  кваліфікації  та  перепідготовки

педагогічних працівників;

 розробка  системи  стимулювання  та  мотивації  праці,  орієнтованої  на

об‘єктивну оцінку реалізації конкретних завдань за кінцевим результатом;

 формування  інноваційної  культури,  орієнтованої  на  творчу  діяльність

організаційно-управлінського та аналітичного рівня, сприяння розкриттю

та реалізації інноваційного потенціалу особистості;

 забезпечення високого та якісного рівня  кадрового діловодства на основі

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.

Система  кадрового  забезпечення  спрямовується  на

вирішення таких завдань: 

 реалізація та удосконалення розвитку кадрового потенціалу Університету,

визначення  стратегічних  показників  кадрової  політики,  створення

ефективного механізму її реалізації;

 підготовка  науково-педагогічних  працівників в  аспірантурі  та

докторантурі  Університету, а також провідних ВНЗ і наукових установах

України   з  метою забезпечення вимог надання освітніх  послуг у сфері

вищої освіти; 
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 впровадження  системи  ранжирування  науково-педагогічних  кадрів,

проведення  професійних  конкурсів  на  кращого  науковця,  викладача-

методиста,  куратора  академічної  групи  тощо;  нормативних  документів

системи  оплати  праці  та  стимулювання,  систематизації  представлення

працівників до відзначення нагородами та почесними званнями;

 реалізація  комплексу  соціальних  цільових  програм  для  працівників:

покращення  житлових  умов;  профілактичне  оздоровлення,  організація

спортивно-оздоровчих заходів, відпочинку тощо;

 формування  інноваційної  культури  науково-педагогічних

кадрів, як  складової  інноваційного  потенціалу,  що

характеризує  рівень  освітньої,  загальнокультурної  і

соціально-психологічної  підготовки  особистості  та

суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в

життя  ідеї  розвитку  економіки  країни  на  інноваційних

засадах. 

Враховуючи,  що  інноваційна  культура  знаходиться  в

тісному  зв‘язку  з  іншими її  формами,  основними  завданнями

щодо її формування є:

 розроблення концептуальної моделі корпоративної інноваційної культури

як  засобу  забезпечення  ефективності  та  конкурентоспроможності  на

ринку освітніх і наукових послуг;

 упровадження  механізмів,  методів  і  алгоритмів  перетворення  розвитку

інноваційної  культури на  організований,  впорядкований  та

регульований  процес  з  визначеною  структурою  відносин,  правилами

поведінки та дій, відповідальністю;

 розроблення  механізму  формування  конструктивного  відношення  до

нововведень; 

 створення  інноваційної  атмосфери  в  колективі,  впровадження

прогресивних форм менеджменту інноваційної діяльності; 
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 інтенсифікація  педагогічних  інноваційних  процесів:  зміна  стилю

професійного педагогічного мислення; здатності генерувати нестандартні

ідеї при вирішенні управлінських і професійних завдань.
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IХ. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

Налагодження  функціонування  системи  соціального  партнерства  в

Україні   є  запорукою підтримки відповідного рівня  конкурентоспроможності

найманих  працівників  і  налагодження  соціального  діалогу  в  суспільстві.

Українську модель соціального партнерства  характеризують риси класичного

трипартизму, тобто регулювання трудових і  пов'язаних з ними економічних і

політичних стосунків на основі рівноправної взаємодії, співпраці представників

найманих  працівників,  роботодавців  і  держави.  До  основних  принципів

соціального  партнерства  ми  відносимо:  дотримання  норм  законодавства;

повноважність  представників  сторін;  рівноправ'я  сторін  у  свободі  вибору  і

обговоренні  питань,  які  складають  вміст  колективних  договорів  і  відносин;

добровільність  сторін  в  прийнятті  на  себе  зобов'язань;  систематичність

контролю і відповідальність за виконання зобов'язань. 

На  сьогодні  СумДПУ  ім.  А.С.Макаренка  має  розвинену  систему

соціального  партнерства,  що  відбито  в  чіткій  і  послідовній  структурі

Колективного договору між адміністрацією та  профспілковими організаціями

університету та Статуті СумДПУ. 

Колективний договір  укладається терміном на п’ять років,  ухвалюється

рішенням  конференції  трудового  колективу  СумДПУ.  Кожного  року

заслуховується звіт ректора про виконання умов колективного договору.

Детально представлені в договорі питання: 

 організації, оплати і нормування праці; 

 оздоровлення і відпочинку;

 стимулюючих і матеріальних виплат;

 соціального страхування;

 житлово-побутове та соціально-культурне забезпечення;

 участь трудового колективу в управлінні університетом.
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Головною невирішеною проблемою на сьогодні є забезпечення викладачів

та  співробітників  житлом.  Тому  основні  зусилля  у  2011-2020 рр.  планується

спрямувати саме на її вирішення.

      Адміністрація СумДПУ ім. А.С.Макаренка вважає,  що для подальшого

вдосконалення  системи  соціального  партнерства  в  Україні  доцільним  є:

реформування  законодавчих  й  нормативних  актів  з  питань  соціального

партнерства  й  соціально-трудових  відносин,  з  метою  приведення  їх  у

відповідність  із  нормами  міжнародного  права;  прискорення  ухвалення

законодавчих  актів,  які  безпосередньо  стосуються  системи  соціального

партнерства і її складових; проведення додаткових заходів з боку держави, щодо

мотивації роботодавців до участі в соціальному діалозі.
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X. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ПАРТНЕРСТВ ТА

ПРОФЕСІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Міжнародна діяльність університету спрямована на:

 поглиблення інтеграції в європейський освітній простір;

 активізацію,  розширення  і  підвищення  результативності  міжнародної

наукової співпраці;

 планування  та  організацію  заходів  щодо  забезпечення  академічної

мобільності усіх суб‘єктів освітнього процесу;

З  метою  інформування  громадськості  щодо  здійснення  заходів  з

міжнародної діяльності планується:

 регулярна  систематизація  інформації  по  укладених  договорах  між

факультетами та Інститутами, укладення нових договорів  з  іноземними

університетами;

 аналіз  та  самоаналіз  позиції  університету  у  міжнародному  освітньому

просторі;

 проведення  маркетингових  досліджень  європейського  ринку,  пошук  і

впровадження ефективних механізмів експорту/імпорту освітніх послуг;

 моніторинг якості освіти з залученням іноземного досвіду.

Планування  та  організація  заходів  щодо  забезпечення

академічної мобільності усіх суб‘єктів освітнього процесу буде

реалізовуватися у вирішенні наступних завдань:

 отримання  ліцензії  на  підготовку  іноземних  громадян,  що  прибули  в

Україну на навчання, до вступу у вищі навчальні заклади та підготовку

іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями); 

 робота  над  впровадженням  освітніх  послуг  для  іноземних  громадян  в

університеті та розробка плану-прийому іноземних громадян на навчання;
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 встановлення нового партнерства, оновлення діючих угод із закордонними

вищими  навчальними  закладами.  Уточнення  пріоритетних  напрямів

співпраці з кожним партнером та виконання угод;

 збільшення кількості університетів-партнерів за кордоном та розширення

напрямків  міжнародного  наукового  співробітництва.  Розширення

контактів  з  Європейськими  університетами  пошук  партнерів  у  країнах

дальнього зарубіжжя;

 аналіз  можливостей  співпраці  зі  східними  університетами,  зокрема

Китайською  народною  республікою,  що  реалізуватиметься  у

впровадженні викладання східних мов в університеті, для початку в якості

спецкурсів  з  подальшою  можливістю  створення  окремої  спеціальності

запрошення науковців;

 аналіз можливостей поступового впровадження спільних курсів і програм

спільно  з  іноземними  університетами;  створення  і  реалізація  спільних

бакалаврських  та  магістерських  програм  для  отримання  студентами

європейського диплому; 

 здійснення  підготовки  та  проведення  міжнародних  науково-практичних

конференцій,  семінарів,  круглих  столів  за  участю  представників

іноземних закладів освіти;

 проведення  майстер-класів  іноземними  дослідниками,  освітянами  та

представниками міжнародних організацій та фондів;

 збільшення можливостей для участі науково-педагогічних

працівників  університету  в  міжнародних  проектах

академічних  обмінів викладачами  і  вченими,  курсах  підвищення

кваліфікації та стажування для науково-педагогічних працівників.

Планується  збільшити  роль  прибуткової  діяльності  за  допомогою

реалізації міжнародного співробітництва.

З  метою  пошуку  нових  джерел  фінансування,  планується  вивчення

досвіду фандрайзингу модифікації досвіду та пошуку оптимальних шляхів для
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ефективного розвитку фандрайзингової діяльності. Подача заявок на виконання

проектів  ТЕМПУС  та  інших  проектів  з  іноземним фінансуванням.  Розвиток

грантрайтингу  з  метою  отримання  грантів  від  міжнародних  організацій  та

фондів для фінансування наукових проектів науковців університету.

Виконуватиметься робота щодо створення на базі університету євроклубу

за підтримки Центру Європейських ініціатив. 

Здійснюватимуться  заходи  для  підвищення  якості  мовної  підготовки

студентів для збільшення можливостей стажування та навчання за кордоном.

Запрошення  кваліфікованих  науково-педагогічних  працівників  закордонних

вищих навчальних закладів та спеціалістів організацій до проведення лекцій,

тренінгів, семінарів англійською та іншими іноземними мовами;

Передбачається  розширення  міжнародного  наукового  представництва

Університету шляхом  інтенсифікації  інформаційно-рекламної

діяльності. З цією метою планується створення та запуск англомовної

версії  веб-сайту  університету.  На  веб-сайті  університету  буде  подаватися

перелік програм і проектів українською та англійською мовами.

Студентам мешканцям гуртожитків буде наданий доступ в Інтернет.

Планується створення в університеті лабораторії веб-конференцій.

Проводитиметься  робота  у  напрямку збільшення кількості  закордонних

публікацій, здійснюватиметься порівняльний аналіз закордонних публікацій по

підрозділах університету. Розглядатимуться можливості видання університетом

спільних публікацій із закордонними партнерами.

Планується  організація  літніх  шкіл  для  іноземних студентів,  зокрема  з

українознавства, природознавства, спорту.

Відбуватиметься  залучення  українських  студентів  до  роботи  в  літніх

школах на базі університетів-партнерів.
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ХІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Інформаційне забезпечення в СумДПУ спрямоване на впровадження у всі

сфери  його  діяльності  новітніх  інформаційних  технологій  і  програмного

забезпечення,  інтеграції  наукової  бібліотеки  у  вітчизняний  і  світовий

інформаційний простір, розвиток і популяризацію видавництва СумДПУ.

Стратегічними  цілями  СумДПУ  у  сфері  розвитку  інформаційного

забезпечення є:

 створення  мережевого  вищого  навчального  закладу,  інформатизація

процесу  управління  для  забезпечення  ефективності  прийняття

управлінських рішень;

 забезпечення навчальної, наукової та інших сфер діяльності Університету

сучасними інформаційними технологіями;

 формування єдиного інформаційного освітнього середовища та інтеграція

у вітчизняний та світовий інформаційний простір.

Досягнення стратегічних цілей здійснюватиметься шляхом:

 упровадження і розвитку єдиної корпоративної інформаційної системи:

впровадження провідних інформаційних технологій управління кадрами,

знаннями  та  процесами  Університету;  інтеграції  усіх  програмно-

технічних  комплексів  у  єдину  систему  для  ефективного  управління

Університетом  та  раціонального  використання   інтелектуального

потенціалу  його  працівників;  створення  єдиної  системи  електронного

документообігу;  уведення  системи  персональних  Web-сторінок

викладачів і співробітників СумДПУ; 

 інтеграції  в  європейські  та  національні  науково-освітні

телекомунікаційні  мережі:  забезпечення  інформаційної  підтримки

наукових досліджень, випуску електронно- інформаційних видань, участі

в  Інтернет-семінарах,  форумах,  конференціях  з  актуальних  питань

фінансово-економічної науки;
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 інформатизації  процесу  навчання:  впровадження  активних  методів

навчання  на  базі  нових  інформаційно-комунікаційних  технологій;

використання комп’ютерних технологій для моніторингу та аналізу якості

знань,  розробки  та  апробації  нових  методик  тестування;  розробки

автоматизованих  навчальних  курсів,  їх  тиражування,  розповсюдження  і

супроводження;  створення медіацентру і  відеотеки навчальних курсів з

відкритим доступом для самостійного навчання тощо;

 формування  єдиного  інформаційного  освітнього  середовища:

безперервного  супроводження  існуючих  та  створення  спеціалізованих

навчальних  WЕВ-серверів;  розвитку  WЕВ-сайту  Університету  та

інститутів;  удосконалення  дистанційних  освітніх  технологій  на  основі

віртуального  навчання  в  режимі  он-лайн,  відеоконференцій,  Інтернет-

семінарів тощо;

 упровадження  автоматизованих  інформаційно-пошукових  бібліотечних

систем: розвиток  системи  електронного  формування  бібліотечних

фондів,  електронного  каталогу  книг  і  періодичних  видань  бібліотеки,

забезпечення  доступу  до  цифрових  засобів  масової  інформації,

національних  і  міжнародних  електронних  бібліотек,  наукових  та

інформаційних  фондів,  створення   Консорціуму  бібліотек,  реалізація

корпоративної каталогізації;

 впровадження  новітніх  програмно-апаратних  комплексів  підготовки

друкованих та електронних видань у видавництві СумДПУ;

 розширення можливостей доступу студентів і співробітників до освітніх і

наукових інформаційних ресурсів через Інтернет-портал СумДПУ;

 розвитку  механізмів  захисту  прав  інтелектуальної  власності  та

забезпечення інформаційної безпеки.
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ХІІ. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ 

Іміджева політика, як комплекс рекламних, профорієнтаційних та 

маркетингових заходів є  важливим і обов’язковим елементом діяльності 

сучасного вищого навчального закладу, що обґрунтовує місце і значимість 

закладу  в суспільно-економічному просторі та  зумовлює його  розвиток. 

 Іміджева політика, розвиваючи досягнутий рівень представлення 

СумДПУ  громадськості, повинна забезпечити його позитивне сприйняття як 

навчального закладу нової формації, усебічно віддзеркалюючи всі інноваційні 

зміни.

Іміджева політика спрямовується на досягнення стратегічних цілей:

 формування корпоративного іміджу та корпоративної культури, 

університету;

 формування та просування бренду «Сумський державний педагогічний 

університет ім. А.С. Макаренка»;

 реалізація РR-діяльності щодо взаємодії з різними групами громадськості,

розробка програм взаємодії з навчальними закладами, підприємствами, 

органами державної влади;

 створення та розвиток корпоративних друкованих і електронних видань.

Досягнення  стратегічних  цілей  здійснюється  шляхом виконання  завдань

організаційного, координаційного управління та контролю:

 позиціонування Університету як лідера на ринку освітніх та навчальних 

послуг;

 реалізація маркетингових досліджень ринку абітурієнтів, працедавців, 

випускників та інших цільових груп з метою виявлення факторів 

конкурентних переваг Університету;

 формування позитивного інноваційного іміджу Університету: 

інформування всіх цільових груп громадськості щодо його місії, 

довготривалих цілей, політики, програм і завдань; популяризація бренду 
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Університету на національному, регіональному та міжнародному рівнях за

допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій;

 використання мережі Інтернет як ефективного інформаційно-

комунікаційного каналу, розвиток і супровід сайту Університету та 

Інститутів у глобальному інформаційному середовищі;

 організація РR-діяльності, спрямованої на різні цільові аудиторії шляхом 

використання традиційних та інноваційних комунікаційних каналів; 

 планування і здійснення рекламної діяльності Університету: вивчення 

сегментів ринку, на яких планується рекламувати освітні послуги і 

наукову продукцію;  визначення типів носіїв реклами та їх оптимальне 

поєднання (газети, журнали, рекламні ролики тощо); вибір форм і методів

реклами в ЗМІ, їх оформлення; прогнозування термінів дії реклами; 

 розроблення новітніх концепцій і сценаріїв проведення спеціальних 

заходів Університету (для зовнішніх і внутрішніх аудиторій);

 активна співпраця з іншими ВНЗ та загальноосвітніми закладами;

 співпраця на рівні угод з місцевими органами державної влади та 

самоуправління.
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ХІІІ. СТАН І РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ

СумДПУ є господарським суб’єктом, який створюється і функціонує на

основі  чинного  законодавства  України,  виступає  в  ролі  юридичної  особи,

займається освітньою, науково-дослідною та господарською діяльністю в сфері

надання  освітніх  послуг.  В  частині  надання  платних  послуг  Університет

функціонує  на  принципах  господарчого  розрахунку  -   суворо  враховуючи

витрати,  веде  бухгалтерській  облік,  підпорядковуючи  свою  діяльність

оптимізації  учбового  процесу  та  створенню  умов  для  ефективного

використання матеріально-технічного та кадрового потенціалу.

Університет є державною установою, фінансово-господарська діяльність

якої  цілком  фінансується  за  рахунок  загального  та  спеціального  фонду

Державного  бюджету.  Сучасне  бюджетне  законодавство   висуває  жорсткі

вимоги щодо витрат бюджетних коштів та  фінансової звітності. Особливо це

стосується цільових витрат коштів та стану взаєморозрахунків з контрагентами.

Для  того,  щоб  відповідати  сучасним  вимогам  законодавства,  Університет

підтримує  фінансову   дисципліну  між  службами  та  відділами,  які  мають

відношення до фінансово-господарської діяльності.

Разом з тим  законодавча база надає Університету широкі повноваження

для наповнення спеціального фонду. 

Як  суб’єкт ринкових відносин,  Університет  є  постачальником освітніх

послуг,  вартість  яких  на  ринку  є  визначеною  в  певних  межах.  За  період

існування системи платних освітянських послуг Університет щороку збільшує

надходження до спеціального фонду у середньому на 10 відсотків. Університет

не має заборгованості по заробітній платі та по розрахунках з постачальниками.

Для  покращення  фінансового  стану  Університет  проводить  роботу  по

уникненню заборгованості за навчання студентів. 

Для збільшення ефективності використання фінансових ресурсів доцільно

впроваджувати  елементи  програмно-цільового  методу.  Суть  цього  методу
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полягає у складанні програми, яка має визначені кроки, терміни та конкретну

мету, під яку  виділяються кошти.

З  метою  підвищення  конкурентоспроможності  платних  послуг

Університет має провести  ряд заходів у таких напрямках: 

По перше - це підвищення якості  освітніх послуг. Однією зі складових

цього  процесу  є  оновлення  матеріально-технічної  бази  університету  у

відповідності з сучасними методиками.

По  друге  -   це  зниження  собівартості  освіти  шляхом  мінімізації

фінансово-господарських витрат, їх раціонального планування та використання.

Складовою  цього  процесу  є  аналіз  інформації  про  стан  і  потреби  ринку  та

аналіз фінансово-господарської діяльності університету. Аналітичні розрахунки

треба будувати з урахуванням фактичного стану економіки. Результатом роботи

аналітичної  служби  повинно  бути  виявлення  економічно  необґрунтованих

напрямків  фінансово-господарської  діяльності  університету  та  впровадження

нових напрямків надання послуг освітнього та супутнього характеру. Ще одним

напрямком зниження собівартості є підвищення ефективності функціонування

підрозділів  Університету.  Облік  результатів  діяльності  кожного  окремого

підрозділу та надання певної самостійності керівникам підрозділів у плануванні

витрат та  надходжень,  які  не носять  загальноуніверситетський характер  має

стимулювати   та  матеріально  заохочувати  кожного  працівника  підрозділу.

Вдосконалення системи госпрозрахунку Університету має носити перманентний

характер.

На  зменшення  собівартості  послуг  суттєво  впливає  впровадження

сучасних енергозберігаючих технології. Насамперед це стосується споживання

енергоносіїв, вартість яких  склала  697657,16 грн. у 2008р., 1476443,97 грн. у

2009р., 2431920,09 грн. у 2010р. за теплопостачання та 479603,59 грн. у 2008р.,

45407,21  грн.  у  2009р.,  532171,39  грн.  у  2010р.  за  електропостачання.

Враховуючи  таку  стрімку  динаміку  подорожчання  енергоносіїв  зменшення
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споживання за рахунок енергозберігаючих технології дозволить у подальшому

зменшити фінансові витрати.    

Крім покращення якості послуг та зниження їх собівартості Університет

планує провести роботу з розширення та диверсифікація джерел фінансування.

Це  можливо  зробити   за  рахунок  отримання  нових  грантів  та  виконання

замовлень на дослідження по новим господарським договорам. 

1. З  метою  переведення  студентів  на  однозмінний  режим  навчання  та

покращення  умов  навчального  процесу, необхідно  завершити  добудову

навчального  корпусу  загальною  площею  10,5  тис.  м2,  що  потребує

приблизно 25 млн. грн.

2. З  метою  організації  якісного  та  повноцінного  харчування  студентів,

необхідна реанімація студентської  їдальні,  на що необхідно близько 2,5

млн. грн.

3. У зв’язку з амортизацією, після довгострокової експлуатації спортивного

комплексу, необхідна реконструкція плавального басейну та стадіону, яка

потребує близько 2 млн. грн.

4. З  метою запобігання  аварійних ситуацій  та  якісного  надання  послуг  з

тепло  та  водопостачання,  слід  виконати  поетапну  і  повну  заміну

комунікаційних систем з матеріальними затратами 2 млн. грн.

5. На  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  29.09.2010  р.

№  877  та  вимоги  Міністерства  освіти  і  науки  України  з  питань

енергозбереження необхідне поетапне проведення заміни віконних блоків,

утеплення стін сучасними енергозберігаючими матеріалами.  

6. На  виконання  наказу  МОН  України  №  683  від  08.07.2010  р.  «Про

покращення  організації  роботи  з  питань  пожежної  та  техногенної

безпеки» необхідно впровадити систему автоматичного протипожежного

захисту. На реалізацію даної програми необхідно понад 2 млн. грн.
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7. Для  організації  ефективної,  самостійної  навчальної  роботи  занять

студентів,  та  у  зв’язку  з  вимогами  сучасних  ІКТ  необхідно  створення

електронної бібліотеки вартістю до 100 тис. грн.

8. Необхідне  вдосконалення  та  приведення  в  належний  стан  територію

університету: обмеження  території сучасним парканом, вартістю близько

200 тис. грн.; облаштування території університету  цегляними доріжками

вартістю 200 тис. грн.

9. Для  проведення  урочистих,  культурно-масових  та  мистецьких  заходів

необхідно провести капітальний ремонт актової зали та придбати сучасне

електронне та музичне обладнання, що потребує близько 400 тис. грн.

10. З  метою  підвищення  рівня  методичного  забезпечення  та  покращення

умов лабораторних занять на кафедрах фізики,  хімії,  ботаніки, географія,

олімпійського  і  професійного  спорту  та  інших  необхідне  оновлення

навчального обладнання та вимірювальних приладів на суму 10 млн. грн.

11. Обладнання лекційних аудиторій  мультимедійними комплексами, іншим

технічними засобами потребує близько 2 млн. грн.

12. Оновлення  парку  приладів  для  виконання  наукових  досліджень

студентами, магістрантами, аспірантами потребує понад 10 млн. грн.

У  розробці  «Стратегічний  план  –  концепція  інноваційного  розвитку

СумДПУ   на  2011-2020  роки»  узяли  участь  Більченко  М.М,  Бугаєнко  В.В.,

Думчиков П.Ф., Коваленко Н.В., Кондратюк С.М., Король А.П., Лазарєв М.О.,

Наумкіна О.А., Сбруєва А.А., Сбруєв М.Г., Телєтова С.Г.

Основні  положення  документу  розглянуті  на  засіданні  Вченої  ради

університету протокол № 5 від 10 січня 2011 року.  

Ректор                                                            проф. А.І. Кудренко 
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