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	 	 Сумський	 державний	
університет	 класичного	 типу	
має	 найвищий	 рівень	
акредитації.	 Тут	 	 панує	 культ	
освітніх	 знань	 та	 науки,	
існують	 стійкі	 демократичні	
традиції.	 Одна	 з	 них	 –	 прово-
дити	 вступну	 кампанію	 так,	
аби	детально	й	доступно	пояс-
нити	молоді,	чим	особливий	та	
цікавий	той	чи	 інший	фах,	які	

можливості	 й	 перспективи	 дає	 оволодіння	 тією	
чи	 іншою	 спеціальністю,	 а	 також	 на	 чому	
ґрунтується	 та	 як	 реалізується	 позанавчальне	
життя	 нашого	 студентства.	Тож	 і	 мета	 видання	
„Абітурієнт-2011”	 –	 допомогти	 кожному,	 хто	
починає	прокладати	свій	власний	шлях	у	дорос-
ле	життя,	не	помилитися	при	виборі	майбутнього	
фаху,	не	обрати	дорогу,	яка	з	часом	може	приве-
сти	до	розчарувань	та	нарікань	на	долю.
	 Сьогодні	 в	 нашому	 університеті	 навчається	
за	 різними	 формами	 навчання	 та	 освітньо-
кваліфікаційними	рівнями	близько	20	тисяч	осіб,	
серед	них	понад	1000	іноземних	студентів	із	май-
же	60	країн	світу.		
	Професорсько-викладацький	склад	має	високу	
кваліфікацію:	кандидатів	наук,	доцентів	–	більше	
450,	 докторів	 наук,	 професорів	 –	 понад	 70.	
Думаємо	й	про	завтрашній	день:	діють	докторан-
тура,	 аспірантура	 за	 30	 спеціальностями,	 спец-
ради	із	захисту	дисертацій	за	9	спеціальностями.	
Отже,	 	 кожен,	 	 хто	 	 мріє	 	 стати	 	 науковцем,			
вступивши	 до	 університету,	 отримує	 шанс	
реалізувати	 свою	 мрію.	 До	 речі,	 університет	
надає	широкі	можливості	для	міжнародних	сту-
дентських	 академічних	 обмінів,	 участі	 в	 літніх	
школах,	для	практики	за	кордоном	тощо,	суттєво	
поширюється	 міжнародне	 визнання	 диплома	
СумДУ.
Звичайно,	 кожен	 зі	 старшокласників	 праг-

не	 обрати	 цікавий	 і	 престижний	 фах,	 який	 би	

допоміг	 йому	 реалізувати	 свої	 здатності	 та	
мрії.	Що	ж,	у	нас	є	з	чого	вибирати.	Проводить-
ся	 підготовка	 із	 59	 спеціальностей	 36	 напрямів	
23	 галузей	 знань	 («Філологія»,	 «Журналістика»,	
«Право»,	 «Економіка	 підприємства»,	 «Мар-
кетинг»,	 «Фінанси	 і	 кредит»,	 «Менеджмент»,	
«Екологія,	 охорона	 навколишнього	 середо-
вища	 та	 збалансоване	 природокористуван-
ня»,	 «Механіка»,	 «Прикладна	 математика»,	
«Інформатика»,	 «Комп’ютерні	 науки»,	 «Систем-
на	 інженерія»	 «Інженерне	 матеріалознавство»,	
«Інженерна	 механіка»,	 «Машинобудування»,	
«Теплоенергетика»,	 «Енергомашинобудування»,	
«Електротехніка	 та	 електротехнології»,	 «Мікро-	
та	 наноелектроніка»,	 «Електронні	 пристрої	 та	
системи»,	«Хімічна	технологія»).	
У	СумДУ	найголовніший	критерій	 і	пріоритет	–		

якість	освіти.	Аби	забезпечити	її,	маємо	всі	умо-
ви,	які	намагаємося	постійно	покращувати.	І	це,	
безумовно,	дає	гарні	результати.	Так,	за	кількістю	
призових	 місць,	 зайнятих	 нашими	 студентами	
у	 	 Всеукраїнських	 студентських	 олімпіадах	 та	
конкурсах	студентських	наукових	робіт,	 	СумДУ	
вже	 понад	 десять	 років	 поспіль	 утримується	 в	
лідерах	серед	ВНЗ	України.	 І	в	цьому	році,	хоча	
такі	змагання	тільки	почалися,	уже	маємо	чима-
ло	переможців	та	призерів.	Отже,	не	випадково	
наші	випускники	не	лише	користуються	значним	
попитом	на	ринку	праці,	а	й	мають	усі	можливості	
для	наукової	кар’єри	–	і	не	тільки	в	Україні,	а	й	за	
кордоном.	
Необхідно	 зауважити	 й	 те,	 що	 університет	

пропонує	доступну	освіту.	У	нас	велика	кількість	
бюджетних	місць,	причому	вона	постійно	зростає.	
Переконаний,	що	той,	хто	обере	СумДУ	й	стане	
його	студентом,	ніколи	про	це	не	пошкодує!

Анатолій	ВАСИЛЬЄВ,
професор,		ректор	СумДУ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ:
ҐРУНТОВНО, ПРЕСТИЖНО, ПЕРСПЕКТИВНО! 	 За	 даними	 рейтингу	 WEBOMETRICS,	

станом	на	січень	2011	року	СумДУ	займає	7-му	
позицію	 у	 всесвітньому	 Інтернет-рейтингу	 се-
ред	ВНЗ	України.

	 За	 даними	 Інтернет-ресурсу	 4ICU	
(International	Colleges	&	Universities),	який	є	од-
ночасно	пошуковою	системою	та	міжнародним	
каталогом	 вищих	 навчальних	 закладів,	 ста-
ном	 на	 січень	 2011	 року	 Сумський	 державний	
університет	займає	8-му	позицію	серед	вищих	
навчальних	закладів	України.

	
За	 даними	 наукометричної	 бази	

SCOPUS,	станом	на	грудень	2010	року	
СумДУ	займає	18-ту	позицію	серед	ВНЗ	України	
за	 кількістю	 цитувань	 світовою	 науковою	
спільнотою	 публікацій	 науковців	 університету	
та	23-25-ту	позиції	за	індексом	Гірша.

	 Протягом	 2009-2010	 років	 за	 резуль-
татами	 студентських	 інтернет-змагань	 із	 про-
грамування	 у	 рейтинговій	 версії	 Міжнародної	
асоціації	 професійних	 програмістів	 TopCoder	
Сумський	 державний	 університет	 упевнено	
утримується	в	першій	сотні	університетів	світу.

	 За	кількістю	призових	місць	у	Всеукраїнських	
конкурсах	 студентських	 наукових	 робіт	 СумДУ	
займає	провідні	місця	серед	ВНЗ	України	
(2006-2007,	 2008-2009,	 2009-2010	 н.	 р.	 –	 1-ша	
позиція).

	
	 За	 кількістю	 призових	 місць,	 зайня-
тих	студентами	університету	у	Всеукраїнських	
олімпіадах	 з	 навчальних	 дисциплін,	 напрямів	
підготовки,	спеціальностей,	університет	займає	
високі	позиції	серед	ВНЗ	України	(2004-2005	–	
3-тя	позиція,	2005-2006	–	2-га	позиція,	2006-2007.
	–	3-тя	позиція,	2008-2009	–	4-та	позиція,	2009-2010	н.	р.	
–	3-4-та	позиції).

	
Університет	 є	 підписантом	 Великої	

Болонської	 Хартії	 Університетів,	 	 членом	
Міжнародної	асоціації	університетів,	Європейської	
асоціації	 університетів,	 Євразійської	 асоціації	
університетів,	 Всесвітньої	 організації	 охорони	
здоров’я,	інших	міжнародних	організацій.

	 На	 базі	 СумДУ	 проводиться	 підготовка	
офіцерів	запасу	для	студентів	ВНЗ	Сумської	та	
інших	областей	України.

	 Усі	 студенти	 І	 курсу	 забезпечуються	
місцем	у	гуртожитку.	

	
Успішна	кар’єра	випускників.

СУЧАСНЕ ОБЛИЧЧЯ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ

КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 	– КЛАСИЧНИЙ ВИБІР
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ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Сергій Іванович Проценко,
декан факультету електроніки та інформаційних технологій,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Престиж	 ЕлІТу	 зумовлений	 як	 відмінною	 якістю	 освіти,	 так	 і	 стрімким	 розвитком	

усіх	 спеціальностей	 та	 напрямів,	 що	 відповідають	 сучасним	 вимогам	 використан-
ня	 комп’ютерно-інформаційних	 технологій	 в	 усіх	 сферах	 виробництва,	 малого,	 се-
реднього	 та	 великого	 бізнесу,	 банківського	 сектору,	 ІТ	 та	 телекомпаній,	 software	 та	
hardware	 індустрії,	 Інтернет-комерції	та	багатьох	наукових	 і	державних	установ.	ЕлІТ	
готує	 висококваліфікованих	 спеціалістів	 із	 сучасних	 інформаційних	 технологій,	 що	
поєднують	у	собі	навички	професійних	програмістів	та	фахівців	з	електроніки	та	апа-
ратного	забезпечення,	а	щорічно	зростаючий	попит	серед	роботодавців	підтверджує	
високу	якість	підготовки	фахівців.

Факультет	 ЕлІТ	 -	 це	 високоякісні	 знання	 та	 здобуття	 необхідних	 у	 сучасному	 житті	
професій.	ЕлІТ	-	це	крок	до	самостійності.

Можливість	паралельного	навчання	в	європейських	університетах.	Одночасне
отримання			українського	та	європейського	магістерських	дипломів.

ЕлІТ

Наявність	
військової	
кафедри

Літні	закордонні	
практики	та	

можливість		пра-
цевлаштування	

та	вступу	до	
аспірантури	в	США	

та	країнах
Європи

Сучасна	
освіта	в	галузі	
інформаційних	
технологій	та	
електроніки.	
Гарантія	100%	
працевлашту-

вання Співробітництво	
з	провідними	
ІТ-компаніями	

світу,	поглиблене	
вивчення	

іноземних	мов

Навчальні	
та	тренінгові	

центри,	
програми	

сертифікації	
знань

Можливість	пара-
лельного	навчання	

на	факультеті	
економіки	та	ме-	
неджменту	за	ду-
альними	планами

Сучасні	наукові	
лабораторії	мікро-	
і	наноелектроніки,	

дослідження	в	
галузі	

нанотехнологій

Сучасна	
матеріальна	база	

та	лабораторії,	
комп’ютерні	

класи	і	
мультимедійні	

аудиторії

Вступ	до	
аспірантури	та	
докторантури.	

Вчена	рада	із	за-
хисту	дисертацій

Паралельне	
навчання	в	

університетах	
Європи

   

  Електронні прилади і пристрої
												Студенти	отримують	знання	в	галузях	сучасної	мікро-	
і	 наноелектроніки,	 програмування,	 проектування	 та	
розробки	електронних	приладів	та	Embedded-систем,	
приладобудування,	розроблення	програмного	забезпе-
чення	для	інтелектуальних	систем	збору,	керування	та	
відображення	інформації	розподілених	мереж	датчиків	
та	 електронних	 пристроїв.	 Випускники	 спеціальності	
працюють	на	промислових	підприємствах,	у	всіх	сфе-
рах	 бізнесу,	 а	 також	 компаніях	 із	 маркетингу,	 вироб-
ництва,	продажу	й	ремонту	електронної	і	комп’ютерної	
техніки	 та	 в	 науково-дослідних	 установах,	 робота	
яких	 пов`язана	 із	 розробленням,	 програмуванням	 і	
застосуванням	 комп’ютерно-інформаційних	 систем,	
сучасними	 напрямками	 матеріалознавства,	 нано-	 і	
оптоелектроніки,	 сенсорної	 техніки,	 використанням	
методів	аналізу	твердих	тіл.

  Фізична та біомедична електроніка
	 	 	 Наукову	 основу	 спеціальності	 становить	 не	 лише	
фундаментальна	 фізико-математична	 освіта,	 а	 та-
кож	 знання,	 отримані	 в	 циклах	 медико-біологічних	
та	 медико-технічних	 дисциплін.	 У	 процесі	 навчан-
ня	 студенти	 отримують	 унікальну	 міждисциплінарну	
підготовку	 в	 галузі	 дослідження,	 розроблення	 та	
експлуатації	 складного	 медичного	 обладнання,	 за-
стосування	сучасних	медико-технічних	 інформаційних	
технологій,	 одержують	 знання	 з	 фундаментальних	
принципів	 функціонування	 живих	 систем.	 Крім	 цього,	
спеціальна	 профілююча	 підготовка	 закладається	 на	
базі	 знань	 у	 галузі	 дифракційної	 електроніки,	 іонно-
плазмових	 та	 нанотехнологій.	 Випускники	 кафедри	 є	
спеціалістами	широкого	профілю,	які	можуть	на	сучас-
ному	рівні	вирішувати	завдання,	пов’язані	з	розроблен-
ням	та	експлуатацією	приладів	електронної	техніки	(у	
тому	числі	й	медико-біологічного	характеру).

		Інформатика
		 	 За	 період	 навчання	 студенти	 отримують	 не-
перервну	 скрізну	 підготовку	 із	 сучасних	 технологій	
програмування,	 методів	 проектування	 програмно-
го	 забезпечення,	 розроблення	 Інтернет-додатків	
та	 Web-сайтів,	 ефективних	 структур	 баз	 даних,	 ме-
режевих	 технологій,	 адміністрування	 розподілених	
комп’ютерних	систем.	Крім	того,	набувають	знання	з	
аналізу	і	синтезу	інтелектуальних	систем	різного	при-
значення,	у	тому	числі	здатних	самонавчатися,	захисту	
інформації,	розпізнавання	образів,	штучних	нейронних	
мереж,	 Web-дизайну	 та	 інше.	 Випускники	 працюють	
спеціалістами	 з	 розроблення	 програмного	 забезпе-
чення,	 інформаційної	 безпеки,	 керівниками	 проектів,	
системними	 адміністраторами	 мереж,	 розробниками	
систем	Internet-комерції,	Web-дизайнерами.

		 	 Згідно	 з	 рейтингом	 Forbes	 на	 найближче	
десятиріччя	в	переліку	перспективних	спеціальностей	
інформаційні	 технології	 займають	 перше	 місце.	
Ця	 галузь	 дуже	 суттєво	 змінила	 світ	 і	 продовжує	
відігравати	ключову	роль	у	його	подальшому	розвит-
ку.	Без	комп’ютерів	на	сьогодні	не	обходиться	жодна	
сфера	життя,	у	всьому	світі	стрімко	зростає	попит	на	
програмістів	 та	 фахівців	 з	 інформаційних	 технологій,	
при	цьому	в	даній	галузі	доволі	високий	рівень	оплати	
праці.	Найбільшим	попитом	користуються	та	будуть	ко-
ристуватися	спеціалісти	з	розроблення	та	проектуван-
ня	програмного	забезпечення,	аналітики	комп’ютерних	
систем,	 спеціалісти	 з	 бездротових	 комп’ютерних	 ме-
реж,	 з	 програмування	 Embedded-систем,	 розроблен-
ня	 Інтернет-додатків	та	Web-сайтів,	бізнес-аналітики,	
спеціалісти	 з	 інформаційної	 безпеки,	 біомедичної	
електроніки,	систем	керування	тощо.

ІНФОРМАТИКА

ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ 
 І ПРИСТРОЇ

ФІЗИЧНА ТА БІОМЕДИЧНА 
ЕЛЕКТРОНІКА

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПРОЕКТУВАННЯ

ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ
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ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ 
ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА
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Електронні системи
					Об’єктом	професійної	діяльності	у	галузі	електрон-
них	 систем	 є	 електронні	 керуючі	 системи,	 системи	
збирання	 та	 передачі	 даних,	 локальні	 й	 комп’ютерні	
мережі,	 комп’ютерні	 системи	 захисту	 інформації,	
цифрові	 мікропроцесорні	 системи	 та	 їх	 програмне	
забезпечення,	 пристрої	 та	 системи	 відображення	
інформації,	силова	та	перетворювальна	(енергетична)	
електронна	техніка,	комп’ютерний	аналіз	та	моделю-
вання	електронних	пристроїв	та	систем,	комп’ютерне	
оформлення	 конструкторських	 документів.	 Випуск-
ники	спеціальності	працюють	на	державних	 і	приват-
них	 підприємствах,	 що	 займаються	 виробництвом,	
сервісним	обслуговуванням	та	реалізацією	електронної	
та	 комп’ютерної	 техніки,	 розробленням	 програмного	
забезпечення,	у	науково-дослідних	установах	Академії	
наук	України	та	навчальних	закладах	освіти.

  Прикладна математика
	 	 	 Протягом	 навчання	 студенти	 отримують	 фунда-

ментальну	 комп’ютерну	 та	 математичну	 підготовку,	
що	поєднана	з	умінням	ставити,	аналізувати	та	ефек-
тивно	 розв’язувати	 сучасні	 прикладні	 проблеми,	 от-
римують	 знання,	 пов’язані	 з	 обробкою	 та	 аналізом	
даних,	 моделюванням	 та	 прогнозуванням	 розвитку	
економічних,	фізичних	та	біологічних	систем	і	процесів,	
у	 галузі	 захисту	 інформації	 в	 банківській	 системі,	 си-
стемах	 електронної	 комерції.	 Випускники	 працюють	
на	посадах	аналітиків,	дослідників,	програмістів	у	бан-
ках,	 фірмах,	 університетах,	 страхових	 та	 фінансових	
компаніях,	наукових	колективах.	Багато	випускників	є	
затребуваними								спеціалістами							з									Web-дизайну,																																																																																																						

	

Інформаційні технології проектування
	 Здійснюється	 підготовка	 фахівців	 у	 галузі	
інформаційних	 технологій,	 здатних	 професійно	
вирішувати	 питання	 розроблення,	 впровадження	 та	
експлуатації	 інформаційних	 систем,	 які	 призначені	
для	 підтримки	 та	 обміну	 даними	 у	 системах	
управління	 організаціями	 та	 підприємствами	 різних	
галузей.	Підготовлені	фахівці,	зокрема,	забезпечують	
професійну	 підготовку,	 розроблення	 та	 експлуатацію	
CAD/CAМ/CAE	та	PDM	систем	для	високотехнологічних	
підприємств.	 Студенти	 отримують	 підготовку	 з	 базо-
вих	інженерних	дисциплін,	програмування,	3D-дизайну,	
адміністрування	комп’ютерних	мереж	та	баз	даних.	Ви-
пускники	спеціальності	користуються	підвищеним	по-
питом	на	посадах	системних	аналітиків,	програмістів,	
системних	адміністраторів,	фахівців	з	ІТ-менеджменту	
в	 спеціалізованих	 ІТ-підрозділах,	 що	 займаються	 су-
проводом	 та	 розробленням	 сучасних	 інформаційних	
систем	та	технологій.

		

  Комп’ютеризовані системи управління та 
автоматика
	 	 	 	 	 	 Студенти	 отримують	 знання,	 які	 визначають-
ся	 сучасною	 тенденцією	 розвитку	 –	 впроваджен-
ням	 комп’ютерних	 систем	 автоматики	 й	 управління	
у	 всіх	 галузях	 техніки	 та	 технологій,	 а	 саме	 промис-
лового	 виробництва,	 транспорту,	 зв’язку,	 комуналь-
ного	 господарства,	 енергетики	 та	 ін.	 Фахівці	 мають	
високий	 рівень	 комп’ютерної,	 електротехнічної	 та	
системотехнічної	 підготовки,	 здатні	 розв’язувати	
задачі	 автоматизації	 діючого	 виробництва	 і	 створен-
ня	 нових	 систем	 автоматизації	 на	 базі	 інформаційних	
технологій.	Об’єктами	професійної	діяльності	фахівців	
у	 галузі	 системної	 інженерії	 є	 системи	 та	 пристрої	
управління,	 які	 реалізовані	 на	 мікропроцесорах	
та	 ЕОМ,	 електромеханічні	 системи	 автоматизації,	
автоматизовані	технологічні	системи,	комп’ютеризовані	
адміністративні	 та	 соціальні	 системи,	 комп’ютерні	
мережі.

Електротехнічні системи електроспоживання
		 	 Підготовка	 інженерів-електриків	 із	 розрахун-
ку,	 проектування	 та	 експлуатації	 електротехнічного	
устаткування.	 Особлива	 увага	 приділяється	
комп’ютерному	 проектуванню	 електричних	 систем	 і	
мереж,	 електротехнічного	 обладнання	 і	 машин,	 вив-
ченню	 питань	 створення	 сучасних	 відновлювальних	
джерел	 енергії,	 застосування	 енергоефективних	
технологій.	Випускники	працюють	на	підприємствах	і	в	
організаціях	 різних	 форм	 власності,	 пов’язаних	 із	 ви-
робництвом,	 передачею,	 розподілом	 та	 споживанням	
електричної	енергії,	в	закладах	науки,	на	посадах	 го-
ловного	 енергетика,	 заступника	 головного	 енергети-
ка	 на	 підприємствах,	 фахівця	 з	 енергоменеджменту	
та	 енергоаудиту,	 спеціаліста	 з	 використання	 сучасних	
енергозберігаючих	 технологій,	 інженера-конструктора	
у	проектних	організаціях.

		

Міжнародне співробітництво
та наукові досягнення ЕЛІТу

Співробітництво з провідними
ІТ-компаніями світу

На	 факультеті	 проводяться	 інтенсивні	
фундаментальні	 та	 прикладні	 наукові	
дослідження.	 Налагоджені	 тісні	 міжнародні	 сто-
сунки	 з	 провідними	 навчальними	 та	 науковими	
закладами	 і	 фахівцями	 в	 галузі	 нанотехнологій,	
інформатики,	 програмування,	 фізики	 та	
мікроелектроніки.	 Виконуються	 міжнародні	
гранти	 на	 проведення	 наукових	 досліджень	 з	
Польщею,	 Словаччиною,	 Німеччиною,	 Індією,	
Словенією.	 Факультет	 постійно	 бере	 участь	 у	
міжнародних	 конференціях,	 обміні	 студента-
ми	 й	 аспірантами	 із	 закордонними	 інститутами	
та	 університетами,	 організовує	 масовий	 виїзд	
студентів	 під	 час	 літніх	 канікул	 до	 США,	 Кана-
ди,	 Туреччини	 з	 програми	 Work&Travel.	 Факуль-
тетом	 проводиться	 підготовка	 фахівців	 вищої	
кваліфікації	 через	 аспірантуру	 і	 докторантуру.	
При	 факультеті	 функціонує	 спеціалізована	 вче-
на	 рада	 із	 захисту	 кандидатських	 та	 докторсь-
ких	дисертацій.	Кожного	року	випускники	мають	
можливість	 продовжити	 навчання	 в	 аспірантурі	
як	 на	 кафедрах	 факультету,	 так	 і	 у	 провідних	
закордонних	 університетах.	 Так,	 за	 останнє	
десятиріччя	вже	понад	50	випускників	працюють	
в	університетах	Центральної,	Західної	Європи	та	
США.

Факультет	 електроніки	 та	 інформаційних	
технологій	 СумДУ	 постійно	 тримається	 у	
руслі	 сучасних	 тенденцій	 і	 надає	 своїм	 сту-
дентам	 можливість	 відвідувати	 різноманітні	
додаткові	 навчальні	 курси	 та	 тренінги,	 серед	
яких	 найбільшою	 популярністю	 користують-
ся	 курси	 підготовки	 програмістів	 та	 тестерів	
від	 всесвітньо	 відомої	 ІТ-компанії	 NetCracker,	
курси	 користувачів	 та	 адміністраторів	 із	 впро-
вадження	 та	 експлуатації	 продуктів	 компанії	
Cisco,	 Microsoft,	 SolidWorks,	 Siemens,	 National	
Instruments,	 Sun	 Microsystems,	 1C	 та	 багатьох	
інших,	 причому	 більшість	 таких	 освітніх	 послуг	
надаються	безкоштовно	за	рахунок	компаній	та	
фірм,	які	до	того	ж	пропонують	найкращим	слу-
хачам	подальше	працевлаштування.

За	 підсумками	 2009	 року	 Сумський	 держав-
ний	 університет	 уперше	 ввійшов	 до	 сотні	 най-
кращих	 вищих	 навчальних	 закладів	 світу	 за	
версією	 Міжнародної	 спільноти	 професійних	
програмістів	 TopCoder	 (topcoder.com,	 США)	
і	 посів	 там	 82-ге	 місце.	 Серед	 українських	
університетів	 до	 цього	 списку	 потрапили	 лише	
п’ять	 ВНЗ.	 Також	 студенти	 факультету	 за	 ба-
жанням	 можуть	 без	 відриву	 від	 навчання	 за	
основною	 спеціальністю	 отримати	 додатково	
паралельно	 другу	 вищу	 економічну	 освіту,	 на-
вчаючись	за	інтегрованими	дуальними	планами.

IT-інженерами,	 програмістами,	 аналітиками	 у	 ви-
робничих,	комерційних	і	фінансових	установах.
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ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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Олександр Григорович Гусак,
декан факультету Технічних систем та енергоефективних технологій, 
доцент
–	 Факультет	 технічних	 систем	 та	 енергоефективних	 технологій	 (у	 минулому	 –	 інженерний)	
найстаріший	у	СумДУ,	об'єднує	10	кафедр,	із	яких	7	є	випусковими.	На	випускових	кафедрах	
діє	аспірантура,	працюють	дві	спеціалізовані	вчені	ради	із	захисту	кандидатських	дисертацій.	
Із	року	в	рік	наші	студенти	займають	призові	місця	на	всеукраїнських	та	міжнародних	предмет-
них	олімпіадах	та	в	конкурсах	наукових	робіт.	Випускники	стовідсотково	працевлаштовуються.	
Своєю	професійною	підготовкою	вони	вже	давно	здобули	авторитет	і	повагу	на	підприємствах	
не	 лише	України.	 Особлива	 гордість	 –	 професорсько-викладацький	склад,	який	має	великий	
досвід	із	підготовки	фахівців	за	багатьма	спеціальностями.	А	ще	в	нас	прекрасна	матеріальна	та	
навчально-методична	база.

               
         СЬОГОДЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ:

•	 	 підготовка	 менеджерів	 сучасного	 промислового	 бізнесу,	 інженерно-технічних	 та	 науково-технічних	
працівників;

•	найвищий	рівень	акредитації	спеціальностей	дозволяє	проводити	підготовку	фахівців	за	всіма	існуючими	
освітньо-кваліфікаційними	 рівнями	 (бакалавр,	 спеціаліст,	 магістр).	 Найкращі	 випускники	 продовжують	 на-
вчання	в	аспірантурі	та	докторантурі;

•	 високий	 науковий	 авторитет	 вчених	 факультету	 і	 якість	 підготовки	 студентів	 дозволяють	 підтримувати	
усталені	роками	зв’язки	з	підприємствами	і	забезпечує	гарантоване	працевлаштування	випускників;

•	потужна	комп’ютерна	підготовка,	у	якій	особлива	увага	приділяється	сучасним	мовам	програмування	Delphi,	
C++	,	роботі	з	сучасними	програмними	продуктами	і	яка	забезпечує	попит	на	випускників	факультету	серед	
промислових,	комерційних,	фінансових	та	інших	підприємств	і	організацій;

•	 співпраця	 зі	 всесвітньо	 відомими	 фірмами	 й	 компаніями,	 на	 факультеті	 діє	 сертифікований	 навчальний	
центр	британської	компанії	Delcam;

•	активна	співпраця	з	університетами	України	та	 інших	держав,	зокрема	Румунії,	Польщі,	Чехії,	Німеччини,	
Росії,	Білорусі	та	ін.;

•	виробнича	практика	на	підприємствах	України	та	за	кордоном;

•	потужна	матеріальна	база,	що	містить	навчальні	й	наукові	лабораторії,	комп'ютерні	класи,	лекційні	аудиторії	
з	сучасним	мультимедійним	обладнанням;

•	можливість	навчання	на	військовій	кафедрі	СумДУ	та	отримання	офіцерського	звання;

•	можливість	одночасного	отримання	другої	вищої	освіти	економічного	спрямування	за	дуальними	навчаль-
ними	планами;

•	насичене	активне	студентське	дозвілля,	спортивні	секції,	гуртки	художньої	самодіяльності,	дискотеки.	На	
факультеті	навчаються	кандидати	й	майстри	спорту	України.	Основу	команди	вищої	ліги	з	футзалу	–	срібного	
призера	чемпіонату	Європи	серед	ВНЗ	–	становлять	студенти	факультету	ТеСЕТ;

•	організація	активного	відпочинку	під	час	канікул,	у	тому	числі	робота	і	відпочинок	за	кордоном.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ
Екологія та охорона навколишнього середовища
Сучасний	світ	завдяки	швидкому	розвитку	транспор-

ту	й	засобів	зв’язку	стає	усе	більш	цілісним.	Події,	що	
відбуваються	в	окремій	країні,	можуть	зробити	вплив	
і	 зачіпати	 інтереси	як	низки	країн,	 так	 і	 всього	люд-
ства.	 Подальший	 розвиток	 останнього	 залежить	 від	
того,	як	воно	зможе	вирішити	глобальні	проблеми,	до	
яких	відносяться	проблеми	політичного,	економічного,	
та	екологічного	характеру.

Науково-технічний	прогрес	із	його	різкими	соціально-
економічними	 змінами	 призвів	 до	 виникнення	
глобальної	 медико-біологічної	 проблеми:	 виживан-
ня	 людства	 в	 умовах	 деформованого	 людиною	
довкілля.	Медіко-соціологічні	та	гігієнічні	дослідження	
підтвердили	причинно-наслідковий	зв’язок	між	спосо-
бом	життя,	довкіллям	 і	 здоров’ям	людини.	Довкілля	
-	 чинники	 чисто	 природного	 або	 природно-антро-
погенного	 системного	 походження.	 Воно	 здатне	 до	
саморегуляції	без	коригуючої	дії	з	боку	людини.	Дане	
середовище	робить	вплив	як	на	окрему	людину,	так	і	
на	все	людство	в	цілому.	Хворе	за	своїми	фізичними,	
хімічними,	 соціальними	 і	 економічними	 показниками	
середовище,	яке	негативно	впливає	на	здоров’я	лю-
дини,	складає	основу	поняття	«екологічна	криза».

В	Україні,	як	і	в	інших	країнах,	переважна	більшість	
виробництв	 потребує	 забезпечення	 екологічного	
супроводження,	 яке	 містить	 широкий	 комплекс	
інженерно-технічних	 заходів,	 методів	 та	 способів	 їх	
реалізації.	Усе	це	сприяє	вибору	напрямів	підготовки	
фахівців.

Теоретична та прикладна механіка
Унікальність	 та	 особливість	 спеціальності	

підкреслюється	 тим,	 що	 вона	 входить	 до	 обме-
женого	 переліку	 особливо	 складних	 та	 важливих	
спеціальностей,	 студенти	яких	отримують	підвищену	
на	18%	стипендію.

Профілізація	з	 гермомеханіки	є	унікальною	 і	 запро-

ваджена	 лише	 в	 нашому	 університеті.	 Ущільнення	
відіграють	визначальну	роль	у	забезпеченні	надійності,	
економічності	й	екологічної	безпеки	технологічного	об-
ладнання	всіх	без	виключення	галузей	промисловості,	
починаючи	 з	 відкачування	 стічних	 вод	 і	 закінчуючи	
атомною	енергетикою	та	космічною	технікою.	Аварійні	
відмови	 ущільнень	 найчастіше	 є	 причинами	 великих	
техногенних	катастроф.

Проблеми	 герметизації	 надзвичайно	 актуальні	 й	
дуже	 цікаві	 для	 дослідників.	 Ущільнення	 роторів	 -	
найважливіші	 вузли	 машин,	 що	 перешкоджають	 не-
продуктивним	і	шкідливим	втратам	сировини	та	готової	
продукції.	 Літак	 і	 ракета	 не	 полетять,	 автомобіль	 не	
поїде,	 корабель	 не	 попливе	 без	 надійних	 пристроїв	
герметизації.

Не	менш	важливі	й	цікаві	проблеми	вібронадійності	
машин	 і	 вібродіагностики	 їх	 технічного	 стану.	 Знання	
основ	цих	дисциплін	дозволяє	випускникам	стати	щи-
рими	«цілителями»	машини,	вчить	стежити	за	станом	
«здоров’я»	 машин,	 оцінювати	 ступінь	 критичності	 їх	
поточного	 технічного	 стану,	 прогнозувати	 й	 попере-
джувати	поломки	та	аварії.

Прикладне матеріалознавство
Матеріалознавство	 –	 розділ	 науки,	 що	 вивчає	

зміну	 властивостей	 матеріалів	 як	 у	 твердому,	 так	 і	
рідинному	стані	в	залежності	від	деяких	факторів.	До	
властивостей,	 що	 вивчаються,	 належать	 структура	
речовин,	електронні,	термічні,	хімічні,	магнітні,	оптичні	
якості	 цих	 речовин.	 Матеріалознавство	 відносять	
до	 тих	 розділів	 фізики	 та	 хімії,	 які	 займаються	 вив-
ченням	 властивостей	 матеріалів.	 Крім	 того,	 ця	 на-
ука	використовує	цілий	ряд	методів,	що	дозволяють	
досліджувати	структуру	матеріалів.	При	виготовленні	
наукоємних	виробів	у	промисловості,	особливо	
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при	 роботі	 з	 об’єктами	 мікро-	 та	 нанорозмірів,	
необхідно	детально	знати	характеристику	властивості	
матеріалів.	

Знання	 структури	 та	 властивостей	 матеріалів	 при-
водить	 до	 створення	 принципово	 нових	 продуктів	
і	 навіть	 галузей	 індустрії.	 Однак	 і	 класичні	 галузі	
також	 використовують	 знання,	 отримані	 вченими-
матеріалознавцями	для	нововведень,	 усунення	про-
блем,	розширення	асортимента	продукції,	підвищення	
безпеки	та	зниження	вартості	виробництва.

Знання	 матеріалознавця	 використовують-
ся	 в	 машинобудуванні,	 електроніці,	 медицині,	
авіабудуванні,	 космічній	 техніці	 (при	 створенні	
надлегких	 та	 	 надміцних	 матеріалів),	 ювелірному	
виробництві,	 в	 системах	 безпеки,	 воєнній	 техніці	
тощо.

Технології машинобудування (профілізація 
«Комп’ютерні технології в машинобудуванні»)

Усі	досягнення	техніки,	від	задуму	нових	машин	до	
їх	 найскорішого	 втілення	 у	 металі,	 акумулюються	 в	
технології.	 Кожний	 рукотворний	 об’єкт,	 який	 ми	 ба-
чимо:	предмет	меблів,	побутовий	пристрій	або	маши-
на	–	є	продуктом	технології.	Вона	–	це	шлях	до	свого	
матеріального	втілення	–	готового	виробу.	Як	прави-
ло,	цей	шлях	є	тернистим	та	довгим.	

Сучасна	 технологія	 машинобудування	 –	 галузь	
науки	 i	 техніки,	 яка	 займається	 теоретичними	
дослідженнями,	 проектуванням	 та	 удосконален-
ням	 технологічних	 процесів	 виготовлення	 деталей	
машин,	 технологічного	 обладнання,	 оснащенням	
машинобудівних	цехів	та	складанням	виробів.

Випускники	 здатні	 вирішувати	 широкий	 спектр	
інженерних	 та	 науково-дослідницьких	 завдань:	 роз-
робка	 та	 оптимізація	 технологічних	 процесів	 виго-
товлення	 (ремонту)	деталей	та	 складання	машин	 із	
використанням	 імітаційного	 моделювання	 та	 інших	
сучасних	 наукових	 методів	 дослідження,	 розроб-
ка	 керуючих	 програм	 для	 сучасних	 технологічних	
систем,	 вирішення	 економічних	 питань	 та	 питань	
охорони	 праці,	 організації	 виробництва,	 якості	 та	
конкурентоспроможності	продукції.

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна   
техніка
Спеціальність	 «Компресори,	 пневмоагрегати	 та	 ва-

куумна	 техніка»	 –	 вивчає	 	 закономірності	 в	 області	
розрахунків	 і	 проектування,	 монтажу,	 експлуатації,	
керування,	 діагностики	 й	 спеціальних	 вимірів	
параметрів	установок,	агрегатів,	машин	й	устаткуван-
ня	вакуумної,	компресорної	техніки,	пневмоагрегатів	
і	пневмосистем.

Вивчення	 зв’язків	 і	 закономірностей	 цієї	 галузі	 на-
уки	 здійснюється	 з	 метою	 рішення	 завдань	 ство-
рення	 нових	 й	 удосконалювання	 діючих	 машин,	
апаратів	 й	 обладнання	 вакуумної,	 компресорної	
техніки	 й	 пневмосистем,	 що	 володіють	 високою	
ефективністю,	довговічністю,	технологічністю,	безпе-
кою	в	експлуатації.	

Випускники	 спеціальності	 –	 висококваліфіковані	

спеціалісти	та	магістри,	підготовлені	для	роботи	в	кон-
структорських	та	проектних	організаціях,	у	науково-
дослідних	 закладах	 та	 академічних	 інститутах,	
на	 промислових	 підприємствах,	 в	 установах	 та	
організаціях	у	складі	відділів	та	служб,	робота	яких	
пов’язана	 з	 науковими	 дослідженнями,	 розроблен-
ням,	 виробництвом,	 експлуатацією	 компресорної,	
вакуумної	техніки,	пневмоагрегатів,	теплових	устано-
вок	і	мереж,	енергозберігаючих	технологій.

Гідравлічні машини, гідроприводи та 
гідропневмоавтоматика
	 Людина	 упродовж	 всього	 життя	 на	 кожно-
му	 кроці	 стикається	 з	 певними	 труднощами,		
пов’язаними	 з	 її	 прагненням	 до	 комфорту.	Так,	
наприклад,	 виробництво	 електроенергії,	 яка	
використовується	у	всіх	сферах	життя	людини,	
здійснюється	 завдяки	 гідравлічним	 турбінам.	
Робота	систем	водопостачання	та	каналізації	не-
можлива	без	використання	циркуляційних	сверд-
ловинних,	 занурених	 насосів.	 Основними	 скла-
довими	авіаційного	та	автотранспорту	є	турбіни	
та	 двигуни	 внутрішнього	 згорання.	 Робота	 цих	
видів	 транспорту	неможлива	без	використання	
пального,	яке,	у	свою	чергу,	видобувається	завдя-
ки	нафтовим	насосам.	Узимку	обігрів	приміщень	
здійснюється	 завдяки	 централізованим	 систе-
мам	 теплопостачання,	 невід’ємною	 частиною	
яких	є	гідравлічні	та	пневматичні	машини.	
	 Студенти	 спеціальності	 мають	 можливість	
ознайомитися	 із	 сучасними	 тенденціями	 роз-
витку	 промисловості	 в	 галузі	 вітчизняного	
та	 світового	 насособудування,	 отримати	
фундаментальні	знання	та	навички	проектуван-
ня	й	розрахунків	обладнання	для	перекачуван-
ня	 та	 транспортування	 рідин	 і	 газів	 для	 різних	
галузей	 промисловості	 (нафтогазової,	 хімічної,	
автомобілебудування,	 верстато-	 та	 апаратобу-
дування,	 медицини,	 сільського	 господарства,	
систем	 водопостачання	 та	 каналізації,	 систем	
виробництва	електро-	та	теплової	енергії	тощо).

Холодильні машини та установки
Такі	 види	 машин	 набули	 широкого	 використан-

ня	 в	 системах	 подачі	 створення	 штучного	 холоду.	
Компресорні	 та	 холодильні	 машини	 застосовуються	
практично	 в	 усіх	 сферах	 людської	 діяльності:	 про-
мисловому	 виробництві	 й	 наукових	 дослідженнях,	
будівництві	 й	 сільському	 господарстві,	 зберіганні	
й	 переробці	 харчових	 продуктів,	 промисловому	 й	
комфортному	 кондиціонуванні,	 медицині	 й	 спорті,	
будівництві	тощо.

	 Випускники	 спеціальності	 -	 висококваліфіковані	
спеціалісти,	 підготовлені	 для	 роботи	 в	 конструкторських	
та	проектних	організаціях,	у	науково-дослідних	закла-
дах,	на	промислових	підприємствах	у	складі	відділів	та	
служб,	робота	яких	пов’язана	з	науковими	дослідженнями,	
розробленням,	виробництвом,	експлуатацією	холодильної,	
кріогенної	 техніки,	 різноманітних	 технологій	 викори-
стання	штучного	холоду,	теплових	установок	 і	мереж,	
енергозберігаючих	технологій.

Енергетичний менеджмент
На	сьогодні	людство	вже	не	може	обійтися	без	елек-

тричного	 світла,	 тепла	 батарей	 у	 квартирі,	 продукції,	
що	створює	його	звичний	комфорт.	

Обмежити	 	 ріст	 споживання	 енергії	 дуже	 складно,	
адже	 від	 нього	 прямо	 залежать	 здоров’я	 й	 добробут	
кожної	людини.	Чи	готове	людство	для	цього	гірше	хар-
чуватися	або	одягатися,	змінити	свій	спосіб	життя?	Ні,	
необхідно	вирішити	інше	завдання:	як	сучасній	людині,	
не	 погіршуючи	 рівень	 комфорту,	 оптимізувати	 своє	
споживання	 енергії,	 заощаджуючи	 при	 цьому	 корисні	
копалини	й	природні	ресурси?	

Відносна	 доступність	 електроенергії,	 тепла,	 гарячої	
води	 створюють	 уявлення	 про	 те,	 що	 ці	 блага	
з’являються	самі	собою	й	вони	ніколи	не	вичерпають	
себе.	Але	 такий	 світогляд	 дуже	 швидко	 призведе	 до	
негативних	наслідків,	адже	основні	ресурси,	що	вико-
ристовуються	під	час	виробництва	енергії,	є	непонов-
люваними.	

Обладнання хімічних виробництв
 і підприємств будматеріалів
Фахівець	 із	 хімічної	 та	нафтопереробної	 техніки	має	

глибокі	 знання	 з	 неорганічної	 та	 фізичної	 хімії,	 знає	
теорію	процесів	 і	апаратів	хімічних	виробництв,	прин-
цип	роботи	й	конструкцію	апаратів,	машин	і	установок,	
володіє	методами	комп’ютерних	розрахунків,	уміє	
конструювати	i	розраховувати	хімічну	техніку,	експлуа-
тувати	машини,	установки	та	агрегати	хімічних,	харчо-
вих,	газо-	та	нафтопереробних	виробництв.

Випускники	 спеціальності	 отримують	 навички	 в	
проектуванні	й	розрахунку	процесів	та	апаратів	хімічної	
і	 нафтопереробної	 промисловості	 за	 допомогою	 су-
часних	 методик,	 новітніх	 комп’ютерних	 технологій	
відповідно	до	чинних	нормативних	документів,	які	ре-
гламентують	роботу	діючих	виробництв.	

Випускники	 спеціальності	 переважно	 працюють	 на	
хімічних	 та	 газо-,	 нафтопереробних	 виробництвах,	
машинобудівних	заводах,	а	також	на	різних	споріднених	
підприємствах,	в	конструкторських	бюро	та		науково-
дослідних	закладах.

    Металорізальні верстати та системи 
(профілізація «Комп’ютерне моделювання,
 конструювання та дизайн»)

Процес	 створення	 виробів,	 від	 мініатюрних	 елек-
тронних	 пристроїв	 до	 космічних	 апаратів,	 не	 обхо-
диться	 без	 механічної	 обробки,	 основним	 знаряддям	
якої	 є	 металорізальний	 верстат.	 Сучасні	 верстати	 –	
це	 різноманітні	 та	 досконалі	 робочі	 машини.	 Новітні	
верстатобудівні	 розробки	 значною	 мірою	 визначають	
технологічні	можливості	й	технічний	рівень	країни.

Фахівці	 зі	 спеціальності	набувають	знань	та	вмінь	 із	
конструювання,	технологічної	підготовки,	експлуатації	
та	 ремонту	 прогресивного	 верстатного	 обладнан-
ня	 та	 пристроїв,	 можуть	 розробляти	 й	 проектувати	
верстатне	 обладнання,	 автоматизовані	 комплек-
си	 машинобудівного	 виробництва,	 створювати	
технологічні	 системи	 сучасного	 дизайну;	 виконувати	
програмування	 систем	 керування	 оброблювальними	
комплексами;	 розробляти	 технологічні	 процеси	 виго-
товлення,	складання	та	випробування	верстатного	об-
ладнання;	виконувати	теоретичні	та	експериментальні	
дослідження	 щодо	 підвищення	 ефективності	 оброб-
лювального	обладнання	та	оснащення	й	технологічних	
процесів	з	його	використанням.

Інструментальне виробництво
Що	 таке	 інструмент?	 Як,	 із	 чого	 його	 зробити?	 Як	

раціонально	експлуатувати?
Фахівці	 зі	 спеціальності	 набувають	 знань	 та	 вмінь	

щодо	 конструювання,	 виготовлення	 та	 експлуатації	
будь-яких	 інструментів.	 Інженер-інструментальник	
може:	 проектувати,	 у	 т.ч.	 із	 використанням	 ЕОМ,	 та	
виготовляти	 найрізноманітніший	 інструмент	 для	 об-
робки	різанням,	тиском	тощо;	розробляти	технологічні	
процеси	 виготовлення,	 складання	 та	 випробування	
інструментів	 та	 інструментального	 оснащення;	 вико-
нувати	 теоретичні	 та	 експериментальні	 дослідження	
інструментального	 оснащення	 з	 метою	 підвищення	
його	ефективності	за	допомогою	імітаційного	моделю-
вання	та	інших	сучасних	наукових	методів.

Якість, стандартизація та сертифікація
Інженер	 зі	 спеціальності	 розробляє	 заходи	 щодо	

підвищення	якості	різноманітних	послуг	та	виготовлен-
ня	виробів,	здійснює	контроль	за	діяльністю	підрозділів	
підприємства	 щодо	 забезпечення	 відповідності	
продукції	 сучасному	 рівню	 розвитку	 науки	 і	 техніки,	
потребам	 ринку,	 аналізує	 інформацію	 та	 показники	
якості,	 запобігає	 випуску	 виробів	 та	 наданню	 послуг,	
які	не	відповідають	потребам	споживачів,		бере	участь	
у	 створенні	 стандартів	 підприємства	 з	 управління	
якістю,	 атестації	 якості	 продукції.	 На	 навчання	 з	 цієї	
спеціальності	 приймаються	 бакалаври,	 спеціалісти,	
магістри	з	будь-яких	спеціальностей.

Випускники	 спеціальності	 можуть	 працювати	 у	
відділах	стандартизації,	якості,	технічного	контролю,	
у	 науково-дослідних,	 випробувальних	 лабораторіях,	
лабораторіях	переробних	підприємств	тощо.
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Медичний інститут СумДУ – надійна інвестиція у твоє 
майбутнє!
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	 Медична	 спеціальність	 завжди	 була	 почесною	 та	 знаною.	 Отримай	 її	
в	 одному	 з	 найкращих	 навчальних	 закладів	України	 –	 вступай	 до	 Медичного	

інституту	СумДУ!
МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Медичний	інститут		має	2	факультети	–	медичний	та	
післядипломної	медичної	освіти,	15	кафедр	медичного	
профілю	й	гуманітарного	та	загальноосвітнього	спрямувань.

З	2009	року	Медичний	інститут	СумДУ	внесений	до	переліку	вищих	навчальних	
закладів	бази	даних	Всесвітньої	організації	охорони	здоров’я.	
http://avicenna.ku.dk/database/WHO_directory/

Медичний	 інститут	 зареєстрований	 у	 переліку	 вищих	 навчальних	 закладів	
International	 Medical	 Educational	 Dictionary,	 а	 дипломи	 випускників	 акредитовані	
Educational	Commission	for	Foreign	Medical	Graduates	(США).
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	Переваги навчання в Медичному інституті: 
• Високий рівень підготовки студентів. За	 ре-

зультатами	 моніторингу	 Міністерства	 освіти	 і	 науки	
України	у	2009–2010	н.	р.	 (перемоги	на	студентських	
предметних	олімпіадах	та	конкурсах	студентських	на-
укових	робіт)	Медичний	інститут	СумДУ	є	лідером	се-
ред	медичних	навчальних	закладів	держави.

• Можливість стрімкого кар’єрного зростання у 
професійній чи науковій сфері. Серед	випускників	
Медичного	інституту	за	неповні	20	років	його	існування	
–	6	головних	лікарів,	11	заступників	головних	лікарів,	
35	завідувачів	відділень,	більше	30	кандидатів	наук.	

• Європейська інтеграція навчання.	 Організація	
навчального	 процесу	 за	 кредитно	 -	 модульно	 -	 рей-
тинговою	системою	(ECTS).	Це	забезпечує	підготовку	
лікарів	на	засадах	Болонського	процесу	й	дає	змогу	
студентові	опановувати	медичну	спеціальність	у	
будь-якому	вищому	навчальному	закладі	Європи.

• Спеціалізація за багатьма   напрямами в
 інтернатурі: загальна	 практика	 -	 сімейна	 меди-

цина,	 внутрішні	 хвороби,	 педіатрія,	 хірургія,	 акушер-
ство	 та	 гінекологія,	 інфекційні	 хвороби,	 радіологія,	
патологічна	 анатомія,	 неврологія,	 ортопедія	 та	
травматологія,	 пульмонологія	 та	 фтизіатрія	 тощо.

• Набуття сучасних професійних навичок під 
час навчання.	На	базі	Медичного	інституту	створені	
потужні	навчальні	центри,	які	дозволяють	підвищити	
конкурентоспроможність	випускників:	

Центр ендоскопічних методів діагностики та 
малоінвазивної хірургії.

Центр лазерної хірургії.
Центр морфологічних досліджень.
Центр ультразвукових методів дослідження.
Лабораторія молекулярно- генетичних 

досліджень.
Навчально - тренувальний фантомний центр.
 Центр медичного права та менеджменту.

• Активне студентське життя.Міжнародні	
конференції,	 обмін	 студентами,	 літня	 закордонна	
практика	 для	 студентів	 у	 США	 та	 Туреччині,	 сту-
дентська	 самодіяльність,	 спортивне	 життя,	 волон-
терська	робота	тощо.	

• Забезпечення всіх іногородніх студентів 
гуртожитком, а всіх випускників – місцем 
роботи.

Медичний	 інститут	 акредитований	 за	 IV	 рівнем	
ДАК	 Ураїни	 та	 здійснює	 підготовку	 зі	 спеціальності	
«Лікувальна	справа».	За	6	років	студент	отримує	вищу	
медичну	освіту	державного	зразка.

На	 факультеті	 післядипломної	 медичної	 освіти	 ви-
пускники	 можуть	 спеціалізуватися	 в	 інтернатурі	 та	
магістратурі.

Всеукраїнські	студентські	олімпіади																											Всеукраїнський	конкурс	студентських	наукових	робіт
	Місце		Назва	ВНЗ	(проведення)
			1	 		НМУ	ім.	О.О.	Богомольця
			2-4	 		Медичний	інститут	СумДУ
	 		Харківський	НМУ
	 		Львівський	НМУ

Місце	 	Назва	ВНЗ	(проведення)
1-2	 Медичний	інститут	СумДУ
	 НМУ	ім.	О.О.	Богомольця
3-4	 Івано-Франківський	НМУ
	 Тернопільський	ДМУ

Центр	 ендоскопічних	
методів	 діагностики	 та	

малоінвазивної	хірургії

Науково-практична
діяльність

Центр	 ультразвукових	
методів	дослідження

Центр	лазерної	
хірургії

Лабораторія	 молеку-
лярно-генетичних

досліджень

      Медичний інститут - це:
•Близько	120	викладачів,	серед	яких	24	професори,	більше	60	доцентів,	кандидатів	наук.
•700	вітчизняних,	600	іноземних	студентів	із	50	країн	світу,	140	лікарів-інтернів	та	65	магістрантів.
•Інтенсивні	 фундаментальні	 та	 прикладні	 медичні	 наукові	 дослідження.	 Тісна	 співпраця	 з	

провідними	 медичними	 навчальними	 та	 лікувальними	 установами	 країни	 (Національна	 медична	
академія	 післядипломної	 освіти	 ім.	 П.Шупика,	 Інститут	 охорони	 здоров’я	 дітей	 та	 підлітків	 АМН	
України	та	ін.).

•Організація	навчального	процесу	за	кредитно-	модульно	 -	рейтинговою	системою	 (ECTS).	Це	
наближає	підготовку	лікарів	до	європейської	на	засадах	Болонського	процесу	і	дає	змогу	студентові	
опановувати	медичну	спеціальність	у	будь-якому	вищому	навчальному	закладі	Європи.

•Навчання	студентів	українською,	англійською,	російською	мовами.
•Міжнародні	конференції,	обміни	студентами,	літні	закордонні	практики	для	студентів	у	США	та	

Туреччині.	
•Стабільно	 високий	 рівень	 знань	 студентів	 та	 лікарів-інтернів	 за	 результатами	 ліцензійних	 іспитів	

«Крок-1»,	«Крок-2»,	«Крок-3»,	що	проводяться	Міністерством	охорони	здоров’я	України.
•Підготовка	високопрофесійних	фахівців	через	магістратуру,	клінічну	ординатуру,	аспірантуру	і	

докторантуру.

Віталій Едуардович Маркевич,
директор Медичного інституту, професор 
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Ю
л

ія
 В

о
р

о
п

ай
,

п’
ят

ик
ур

сн
иц

я	
ка

ф
ед

ри
	ж

ур
на

л
іс

ти
ки

	
та

	ф
іл

ол
ог

ії,
	н

ео
д

но
ра

зо
ви

й	
пе

ре
м

о-
ж

ец
ь	

ко
нк

ур
сі

в	
ст

уд
ен

тс
ьк

их
	

на
ук

о-
ви

х	
ро

бі
т	

і	о
л

ім
пі

ад

–	 Жодної	 миті	 за	 п’ять	 років	
не	 пошкодувала,	 що	 обрала	
саме	 СумДУ.	 Рівень	 викладан-
ня	 –	 найвищий	 із	 можливих.	
Свідченням	 чого	 є	 перемоги	 на	
змаганнях	 різного	 рівня,	 коли	
я	 могла	 порівнювати	 ступінь	
підготовки	 студентів	 із	 різних	
вишів	 країни.	 Хочу	 завірити,	
що	 участь	 у	 різноманітних	 кон-
курсах,	 олімпіадах,	 тренінгах,	
конференціях,	 студентському	
самоврядуванні	 гарантована	
кожному	зі	студентів,	хто	прагне	
вдосконалити	свої	фахові	та	суто	
людські	 якості.	 Зізнаюся,	 що	
навіть	 трішки	 заздрю	 майбутнім	
студентам	нашої	 кафедри,	адже	
у	 них	 буде	 можливість	 проходи-
ти	навчання	й	у	телестудії,	ство-
рення	 якої	 в	 університеті	 вже	
завершується.		

Д
ан

и
їл

 Б
ал

ен
ко

,
ст

уд
ен

т	
пе

рш
ог

о	
ку

рс
у	

сп
ец

іа
л

ьн
ос

ті
	

«І
нф

ор
м

ат
ик

а»

	 –	 Програмуванням	 займаю-
ся	 досить	 давно	 –	 більше	 п’яти	
років.	 Ще	 навчаючись	 у	 школі,	
став	 призером	 Всеукраїнської	
олімпіади	 з	 програмування.	 СумДУ	
став	 логічним	 продовженням	
моєї	 програмістської	 діяльності.	
У	 складі	 університетської	 ко-
манди	став	учасником	півфіналу	
чемпіонату	 світу	 з	 програмуван-
ня,	що	відбувся	у	столиці	Румунії	
Бухаресті.	 Наш	 університет	 на-
лежить	 до	 тієї	 нечисленної	 гру-
пи	 навчальних	 закладів,	 що	
матеріально	 забезпечують	 усі	
наукові	 потреби	 студентів.	 Це	
дуже	 важливо.	Тут	 часто	 прово-
дяться	 різноманітні	 змагання	 в	
галузі	 інформаційних	 технологій,	
що	 популяризує	 відповідні	
спеціальності.	 	 Вірю,	 що	 Сумсь-
кий	 державний	 університет	 до-
поможе	мені	здійснити	мрії.	
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–	 На	 власному	 досвіді	 перекона-
лася	 у	 тому,	 що	 Сумський	 держав-
ний	 університет	 надає	 широкі	 й	
різнопланові	 можливості	 кожному	
студенту.
	 Понад	 5	 років	 я	 очолюю	
профспілкову	організацію	студентів,	
яка	 захищає	 їх	 права	 та	 інтереси.	
У	 нашій	 профспілці	 розвинена	 си-
стема	 оздоровлення	 і	 заохочення	
студентів,	 активно	 проводяться	
різноманітні	 розважальні	 заходи,	
організовуються	 поїздки	 студентів	
видатними	містами	України,	а	також	
закордонні	подорожі.
Активно	 допомагаємо	 і	 студентам,	
які	проживають	у	гуртожитках	Сум-
ДУ,	 щоб	 їхнє	 студентське	 життя	
запам’яталося	 не	 лише	 навчанням,	
але	 й	 корисним	 і	 веселим	 прове-
денням	 вільного	 від	 навчання	 часу.	
Ми	намагаємося	зробити	їхнє	життя	
в	 гуртожитку	 комфортним.	 Взагалі	
профспілкова	організація	робить	все	
для	того,	щоб	студент,	який	проживає	
у	гуртожитку,	почувався	як	вдома.
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	 –	 Обрала	 СумДУ	 як	 один	 із	
найпрестижніших	вишів	України.	
І	 не	 шкодую.	 Тут	 можна	 роз-
виватися,	 здобувати	 освіту	
найвищого	 рівня	 й	 	 досягати	
суттєвих	результатів.	Наш	універ	
–	 це	 не	 тільки	 пари,	 конспекти,	
домашнє	 завдання,	 а	 й	 участь	 у	
різноманітних	 змаганнях,	 знайом-
ство	 зі	 студентами	 інших	 вишів,	
набуття	такого	потрібного	в	юно-
му	віці	досвіду.		
У	позанавчальний	час	 ходжу	до	
кінотеатру,	 подорожую	 містами	
України,	 відпочиваю	 з	 друзя-
ми,	 слухаю	 різного	 роду	 музичні		
композиції,	 читаю	 художню	
літературу,	 проводжу	 час	 із	
рідними	та	близькими,	які	 	мене	
найбільше	підтримують.

–	 Факультет	 готує	 спеціалістів	
із	 найбільш	 наукоємних	 та	
найнеобхідніших	 на	 сьогоднішній	 час	
напрямів	 –	 інженерної	 діяльності.	
Багаторічний	 досвід	 роботи	 та	 по-
тужний	 колектив	 факультету	 забез-
печують	 дуже	 високий	 рівень	 знань	
і	 фахової	 підготовки	 випускників.	
Необхідно	 зазначити,	 що	 всі	 без	 ви-
нятку	 підприємства	 Сум	 мають	 у	
своєму	штаті	численну	групу	фахівців,	
що	 закінчили	 наш	 факультет.	Узагалі	
географія	 працевлаштування	 його	
випускників	 не	 обмежується	 обла-
стю	 й	 навіть	 державою,	 а	 вже	 давно	
охоплює	ближнє	та	далеке	зарубіжжя.	
Моя	 рідна	 кафедра	 прикладної	
гідроаеромеханіки.	Вона	є	однією	з	не-
багатьох	у	СНД,	що	 готує	 спеціалістів	
у	 галузі	 насособудування.	 І	 це	 спра-
ведливо.	 Випускники	 кафедри	 мають	
можливість	 почати	 трудову	 діяльність	
на	 таких	 промислових	 гігантах,	 як	
Сумське	НВО	ім.	М.В.Фрунзе,	ВАТ	«На-
сосенергомаш»,	Всеукраїнський	науково-
дослідний	 та	 проектно-конструкторський	
інститут	атомного	та	енергетичного	на-
сособудування	(ВАТ	«ВНДІАЕН)»	тощо.		
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–	Наш	універ	–	це	той	заклад,	у	яко-
му	 навчатися	 комфортно.	 Про	 кож-
ного	 студента	 турбується	 весь	 його	
арсенал	 –	 студентське	 самовряду-
вання,	адміністрація,	професорсько-
викладацький	 склад.	 Спеціальність	
«Електронні	 системи»,	 яку	 я	 набу-
ваю,	 	 допомагає	 розвинути	 логічне	
схематичне	 мислення,	 що	 завжди	
буде	корисним	у	всіх	проявах	життя.	
Крім	 цього,	 тут	 є	 можливість	 одер-
жати	 не	 лише	 високоякісні	 знання	
за	 фаховим	 спрямуванням,	 а	 й	 на-
бути	 лідерських,	 організаційних,	
управлінських	 навичок,	 	 А	 найкра-
щою	 школою	 для	 отримання	 тако-
го	 досвіду	 є	 студентське	 самовря-
дування,	 яке	 посилюється	 та	 стає	
все	 більш	 потужним	 і	 ефектив-
ним.	 Студентські	 конференції,	 ЗМІ,	
наукові	 товариства,	 інтелектуальні	
ігри,	 тренінги,	 семінари,	 вечірки,	
концерти,	 спортивні	 змагання,	 роз-
ширення	 міжнародного	 кругозору	
–	 все	 це	 й	 	 багато	 іншого	 чекає	 на	
майбутніх	наших	студентів!
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Анатолій Миколайович Куліш,
декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, 
професор

Юридичний факультет ще зовсім молодий. Він був створе-
ний у жовтні 2010 року. 						

Діяльність факультету забезпечують викладачі чотирьох кафедр: 

1.	 Адміністративного,	 го-
сподарського	 права	 та	
фінансово-економічної	
безпеки	 (АГПФЕБ)	 (ви-
пускова),	в.	о.	завідувача		
кафедри	доктор	юридич-
них	наук	Куліш	А.М.

2.	 Кафедра	 права,	 її	
очолює	 кандидат	 юри-
дичних	 наук,	 академік	
інженерної	академії	
Бурбика	М.М.

3.	 Кафедра	 історії,	 в.	 о.	
завідувача	 	 кафедри	
кандидат	 історичних	
наук	 Нестеренко	 	 В.	 А.,	
завідувач	 	 кафедри	кан-
дидат	 історичних	 наук,	
доцент	 Власенко	 В.М.,	 є	
докторантом.

4.	Кафедра	фізичного	ви-
ховання,	завідувач	кафе-
дри	кандидат	біологічних	
наук,	доцент	
Шепєлєв	А.	Є.	

На	юридичному	факультеті	правничу	справу	за	стаціонарною	формою	навчання	опано-
вують	понад	500	студентів,	серед	яких	10	іноземців.

•	 Підготовка	 юристів	 за	 всіма	 освітньо-
кваліфікаційними	рівнями:	молодший	спеціаліст,	бака-
лавр,	спеціаліст.

•Підготовка	 професіоналів	 спеціальності	
«Управління	 фінансово-економічної	 безпеки»	
освітньо-кваліфікаційного	рівня	«магістр».

•	Можливість	продовження	навчання	в	аспірантурі	
зі	 спеціальності	 12.00.07	 «Адміністративне	 право	 і	
процес;	фінансове	право;	інформаційне	право».

•	Готується	відкриття	спеціальності	за	магістерським	
рівнем	«Інтелектуальна	власність».

•	 Спеціалізація:	 Земельне	 право,	 Медичне	 пра-
во,	 Пенсійне	 право	 та	 право	 соцзабезпечення,	
Інформаційне	право.	Для	всіх	бажаючих	–	поглиблене	
вивчення	іноземної	мови,	комп’ютерні	курси.

•	Комп’ютерний	клас	 із	єднанням	до	правових	баз	
даних,	сучасні	мультимедійні	аудиторії.

•	 Висока	 якість	 підготовки:	 студенти	 постійно	 бе-

руть	участь	у	конкурсах	студентських	наукових	робіт,	
олімпіадах,	науково-теоретичних	конференціях,	«круглих	
столах»,	правових	турнірах	як	в	Україні,	так	і	за	її	ме-
жами.

•	 Набуття	 практичних	 навичок	 у	 Юридичній	 клініці	
СумДУ,	 	 яка	 неодноразово	 ставала	 дипломантом	
різних	правових	конкурсів	та	нагороджена	Дипломом	І	
ступеня	як	краща	в	м.Суми	за	результатами	2010	року.

•	 Філії	 для	 проходження	 практики:	 Сумське	 об-
ласне	 управління	 юстиції,	 ТОВ	 «Сумитеплоенер-
го»,	 Територіальне	 управління	 державної	 судової	
адміністрації	в	Сумській	області.

•	40	секцій	з	27	видів	спорту,	16	 гуртків	художньої	
самодіяльності,	КВН.

•	 Військова	 кафедра,	 яка	 дає	 змогу	 отримати	
військове	звання	офіцера	запасу	як	для	юнаків,	так	
і	для	дівчат.

Юридичний факультет - це:

Випускники мають право обіймати посади такі як: 
спеціаліст-юрисконсульт,	 науковий	 співробітник,	 адвокат,	 прокурор,	 прокурор-криміналіст,	 юрист,	 суддя,	 експерт,	
нотаріус,	слідчий,	інспектор	праці,	інші	посади	в	судових,	правозахисних,	правоохоронних	та	правозастосовних	органах,	
органах	державної	влади	та	місцевого	самоврядування.
									Професіонал	спеціальності	«Управління	фінансово-економічної	безпеки»	може	займати	посади:	головного	експер-
та	або	радника	з	питань	безпеки;	керівника	проектів	та	програм	із	забезпечення	безпеки	підприємств;	начальника	охо-
рони;	керівника	малого	підприємства,	яке	надає	послуги	з	безпеки;	менеджера	із	забезпечення	фінансово-економічної	
безпеки;	фахівця	з	питань	безпеки	підприємств,	установ,	організацій.
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                                                              ЖУРНАЛІСТИКА
Фахівці	 готуються	 для	 журналістської,	 публіцистичної,	

аналітичної,	громадської	та	організаційно-управлінської	діяльності	
в	засобах	масової	інформації.	Випускники	зможуть	працювати	ко-
респондентами,	 репортерами,	 ведучими	 теле-	 та	 радіопрограм,	
копірайтерами,	редакторами,	головними	редакторами,	коректора-
ми,	керівниками	в	різних	мас-медіа,	у	видавництвах,	керівниками	
прес-служб	в	установах	та	на	підприємствах.

Здійснюється	 підготовка	 бакалаврів,	 спеціалістів,	 магістрів.		
Діють	як	стаціонарна,	так	і	заочна	форми	навчання.

Проводиться	 підготовка	 до	 відкриття	 нових	 спеціальностей:	
«Медіакомунікації»	 освітньо-кваліфікаційного	 рівня	 «магістр»	 і	
«Реклама	 та	 зв’язки	 з	 громадськістю»	 освітньо-кваліфікаційного	
рівня	«бакалавр».

Створена	 матеріально-технічна	 база	 (цифрова	 аудіо-	 й	
відеотехніка,	 комп’ютерний	 клас,	 радіостудія),	 є	 необхідне	 на-
уково-методичне	 та	 навчально-методичне	 забезпечення,	 зібрана	
бібліотека,	яка	охоплює	увесь	навчальний	процес,		діє	віртуальна	
бібліотека	навчальної	та	методичної	літератури.

У	 2010	 році	 отримано	 грант	 США	 на	 обладнання	 сучасної	
навчальної	телестудії	і	проводиться	активна	робота	з	її	відкриття.

Студенти	 спеціальності	 поглиблено	 вивчають	 іноземні	 мови	 в	
рамках	програми	"Журналіст-міжнародник".

При	 кафедрі	 діють	 науковий	 журнал	 «Філологічні	 трактати»	 і	
загальноуніверситетська	газета	«Резонанс»,	яка	є	практичною	ба-
зою	для	студентів	спеціальності	«Журналістика».

Сьогодні	деякі	зі	студентів	уже	працюють	на	радіо	й	телебаченні,	
в	обласних	та	всеукраїнських	газетах.

ПЕРЕКЛАД
Випускники,	 отримуючи	 диплом	 перекладача-викладача	

англійської,	 німецької	 мов,	 можуть	 працювати	 перекладачами	 в	
державних	 установах	 і	 приватних	 фірмах	 в	Україні	 та	 за	 кордо-
ном;	 співробітниками	 дипломатичних	 представництв	 та	 відділів	
міжнародних	зв’язків;	у	законодавчих	органах;	у	засобах	масової	
інформації,	бюро	перекладів,	шлюбних	агенціях,	викладачами		у	
вищих		навчальних	закладах,	а	також		у	школах,	гімназіях.

Підготовка	 студентів	 здійснюється	 за	 трьома	 освітньо-
кваліфікаційними	 рівнями	 –	 «бакалавр»,	 «спеціаліст»,	 «магістр».	
Працює	аспірантура	за	спеціальністю	10.02.04	–	германські	мови.

Базова	мова	–	англійська,	друга	мова	–	німецька.	Викладаються	
польска	та	китайська	мови.

Викладання	проводиться	із	застосуванням	новітніх	комп’ютерних	
технологій.	Сучасний	лінгафонний	кабінет,	відеозал,	комп’ютерний	
клас.	Студенти	оволодівають	навичками	синхронного	перекладу.	
Активно	працює	перекладацький	навчально-методичний	центр.	

Безпосередньо	 на	 кафедрах	 студентська	 наукова	 робота	
здійснюється	 у	 формі	 проблемних	 груп,	 якими	 керують	 кращі	
фахівці.	Студенти	беруть	участь	у	конкурсах	серед	найвдаліших	
науково-дослідних	робіт.	На	кафедрі	функціонують	два	семінари,	
на	 яких	 відповідно	 розглядаються	 соціально-лінгвістично-	
методологічні	питання	перекладознавства.

У	 найближчий	 час	 планується	 відкриття	 спеціалізацій	 «Пере-
клад	у	забезпеченні	зовнішньої	економічної	діяльності»	та	«Юри-
дичний	переклад».

Відділ	 міжнародних	 зв’язків	 університету	 організовує	 на-
вчання	 студентів	 за	 кордоном	 за	 програмами	 міжнародного	
співробітництва.	Це	такі	країни,	як:	Сполучені	Штати	Америки,	Ве-
лика	Британія,	Німеччина,	Туреччина	тощо.

Переклад – це мистецтво,
 якісний переклад – це 

технологія

Журналіст - людина, яка має 
талант щодня заповнювати 

порожнечу

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 
ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Валентина Володимирівна Опанасюк,
т.в.о. декана факультету іноземної філології та
соціальних комунікацій, доцент
Факультет	іноземної	філології	та	соціальних	комунікацій		–	один	із	найпрестижніших	
у	Сумському	державному	університеті.	Створений	15	березня	2000	року.	Його	поява	
стала	значним	кроком	у	становленні	нашого	університету	як	класичного.	Більшість	
кафедр	факультету	є	загальноуніверситетськими,	а	випускові	з	кожним	роком	на-
бувають	усе	більшої	популярності.	До	складу	факультету	входять	7	кафедр,	2	з	яких	
є	випусковими.	Працюють	
3	доктори	наук,	42	кандидати	наук.
Факультет	бере	активну	участь	у	міжнародних	освітянських	програмах	та	програмах	
обміну	студентів	і	грантових.

УСПІХ ОБИРАЄ ПРОФЕСІОНАЛІВ

•	 Навчання	 в	 одному	 з	 найкращих	 класичних	
університетів	України!
•	 Викладання	 	 за	 сучасними	 методиками	 найкра-

щими	 фахівцями	 у	 галузі	 іноземної	 філології	 та	
журналістики!
•	Безмежні	можливості	для	подальшого	навчання	та	
працевлаштування	будь-де	у	світі!

•	 Цікаве,	 сповнене	 найрізноманітнішими	 яскравими	
подіями	студентське	життя!
•	 Рівень	 отриманих	 знань	 підтверджують	 призові	

місця,	які	займають	студенти	на	всеукраїнських	кон-
курсах	та	форумах.

•		Участь	у	міжнародних	проектах	та	грантах!

	

Офіційний	сайт	факультету:	http://humf.sumdu.edu.ua

http://vkontakte.ru/club21564777
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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
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Прокопенко Ольга Володимирівна,
декан факультету економіки та менеджменту, доктор 
економічних наук, професор
Економічна	 освіта	 актуальна	 скрізь	 і	 	завжди,	 адже	 будь-яке	
підприємство	потребує	кваліфікованих	фахівців,	які	вміють	управля-
ти	трудовими,	фінансовими	та	матеріальними	ресурсами.

Найкращі можливості для професійного та особистого розвитку

fem.sumdu.edu.uaЧому ФЕМ?
До	 викладацької	 та	 наукової	
діяльності	залучено	16	професорів	та	
докторів	 економічних	 наук,	 близько	 	
30	 викладачів-сумісників,	 які	 мають	
	науковий	 ступінь	 кандидата	 або	 док-
тора	наук	та	практичний	досвід	робо-
ти	в	економічній	та	фінансовій	сферах.

Викладачі,	 науковці	 та	 студенти	 фа-
культету	 плідно	 співпрацюють	 з	
іноземними	 партнерами	 з	 Бельгії,	
Болгарії,	 Швеції,	 Польщі,	 Чехії,	 Росії,	
США,	 Німеччини,	 Білорусі	 та	 інших	
країн	близького	та	далекого	зарубіжжя.

Контингент	 студентів	 –	 більше	 1100	
осіб.	Серед	них	–	студенти	 із	15	країн	
світу:	 Росії,	 Китаю,	 Танзанії,	 Конго,	
Нігерії,		Таджикистану	та	ін.

Факультет	 бере	 активну	 участь	 у	
міжнародних	освітянських	та	грантових		
програмах,	програмах	обміну	студентів	
(Work&Travel	та	ін.),	організовує	стажу-
вання	 аспірантів	 і	 викладачів	 за	 кор-
доном,	навчання	в	літніх	школах.

Сучасну	 практичну	 підготовку	
майбутніх	фахівців	забезпечує	зв’язок	
із	 провідними	 підприємствами	 та	
	установами	регіону.

Серед	 випускників	 –	 більше	 40	
кандидатів	 і	 докторів	 наук	 (деякі	 з	
них	 	 професори	 університетів	 США,	
Нідерландів,	 Канади	 та	 ін.),	 успішні	
керівники	 та	 виконавчі	 директори	
підприємств,	 фінансових	 установ,	 на-
чальники	відділів	тощо.

ФЕМ	–	це	також:	
•	20-річний	досвід	роботи	на	освітньому	

ринку;
•	викладачі,	які	є	авторами	підручників,	

за	якими	навчається	вся	Україна;
•	постійна	співпраця	з	роботодавцями;
•	навчання	трьома	мовами:	українською,	

російською,	англійською;
•	100%	забезпечення	вступників	

	комфортабельним	гуртожитком	у	
пляжній	зоні	озера	Чеха;

•		можливість	оволодіти	спеціалізованими	
комп’ютерними	програмами;

•	можливість	отримати	одночасно	другу	

освіту	за	напрямами	«Інформатика»	та	
«Право»;

•	відповідність	освітньому	стандарту	
США;

•	конкурентоспроможні	випускники,	які	
є	переможцями	олімпіад,	конкурсів,	
стипендіатами	Кабінету	міністрів	
України,	Президента	України	тощо;

•	інноваційні	методи	навчання	в	ігровій	
формі;

•	військова	кафедра	СумДУ	дає	змогу	
отримати	військове	звання	офіцера				
запасу.

Випускники	мають	можливість	по	закінченні		навчання	
одержати	міжнародний	сертифікат	IES:
•	 це	міжнародний	документ	про	рівень	отриманої	освіти,	

який	видає	International	Education	Society	Ltd.,		
London	(IES)	(Міжнародне	товариство	освіти,	м.	Лон-
дон);	

•	 це	додаток	до	диплома	магістра	(англійською	мовою);	
•	 це	документ,	який	свідчить	про	високу	якість	

економічної	освіти	на	факультеті	економіки	та									
менеджменту	СумДУ;	

•	 це	документ,	що	підвищує	шанси	випускника	на	ринку	
праці	як	в	Україні,	так	і	за	кордоном.

    ФЕМ – це:
5	кафедр,	4	з	яких	випускові;
4	спеціальності	ОКР	«Бакалавр»;

5	спеціальностей	ОКР	«Спеціаліст»;
8	спеціальностей	ОКР	«Магістр»;
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Ця	спеціальність	формує	комплекс	знань	 і	
умінь	щодо	теоретико-методичних	і	приклад-
них	засад	управління	ринково-орієнтованою	
діяльністю	підприємств	і	установ,	спрямова-
ною	 на	 виявлення	 і	 задоволення	 існуючих	
та	 перспективних	 потреб	 споживачів	 більш	
ефективним,	 ніж	 конкуренти,	 способом,	
формування	 і	 стимулювання	споживацького	
	попиту.

Ти зможеш працюваТи:
•	економістом	із	праці	та		

заробітної	плати;

•	економістом	із	обліку,	аналізу		

та	планування;

•	економістом	із	фінансових,	договірних	

та		претензійних	питань;

•	економістом	із	забезпечення	та	збуту;

•	економістом	із	ціноутворення	та	

міжнародної	торгівлі;

•	економістом	із	податків	і	зборів;

•	економічним	радником;

•	консультантом	та	оглядачем	із	

економічних	питань.

Здійснюється	 підготовка	 фахівців	 	 у	
галузі	 планово-економічної	 та	 техніко-
організаційної	 діяльності	 на	 підприємствах	
різних	форм	власності.	

«Маркетинг»	

Ти зможеш працюваТи:
•	керівником	маркетингового	відділу;
•	фахівцем	із	управління	поведінкою	

споживачів;
•	консультантом	із	маркетингових	питань;
•	мерчандайзером;
•	фахівцем	із	реклами;
•	PR-менеджером;
•	аналітиком	ринку;
•	промоутером;
•	фахівецем	із	логістики.

бакалавр,		

спеціаліст,		

магістр

бакалавр,		

спеціаліст,		

магістр

«Економіка		
підприємства»	

Спеціальність	 охоплює	 такі	 сфери,	 як:	
управління	 ресурсами	 підприємства,	
управління	 виробництвом,	 планування	 та	
організаця	 діяльності,	 управління	 персона-
лом,	 управління	 розробками	 та	 науковими	
дослідженнями,	 управління	 інвестиціями,	
управління	ефективністю	роботи	підприємства	
в	цілому.

Ти зможеш працюваТи:
•	керівником	підприємств,	установ	та	

організацій;

•	консультантом	та	радником	з	управління;

•	керівником	планово-економічних	та	

комерційних	відділів;

•	керівником	служб	по	роботі	з		персоналом;

•	у	сфері	управління	на	ринках	товарів	та	

капіталу.

«Фінанси	та	кредит»	

Фінанси	–	це	самостійний	вид	професійної	

діяльності,	 направленої	 на	 досягнення	

максимальної	ефективності	процесу	форму-

вання	розподілу	та	контролю	за	використан-

ням	 фінансових	 ресурсів	 на	 рівні	 держави	

та	 підприємств	 різних	 форм	 власності	 на	

основі	застосування	ринкових	принципів.	

Ти зможеш працюваТи:
•	аудитором;

•	фахівцем	у	галузі	фінансів	і	торгівлі;

•	дилером	та	брокером;

•	агентом	з	клірингу;

•	статистиком-обліковцем;

•	керівником	фінансових	служб;

•	у	страховій	сфері;

•	в	банківських	установах.

бакалавр,		

спеціаліст,		

магістр

бакалавр,		

спеціаліст,		

магістр

«Менеджмент		
організацій	і	
адміністрування»	

Спеціальності	всіх	курсів

«Управління	
проектами»

Спеціальність	охоплює	такі		
напрями	 діяльності,	 як:	 планування	 процесів	
управління	 ресурсами	 проекту	 (в	 тому	 числі	
управління	 змістом,	 вартістю	 та	 якістю	 робіт,	
трудовими	 ресурсами,	 ризиками,	 закупівлями	
та	інші),	підбір	та	формування	команди	проекту.

Ти зможеш працюваТи:
•	керівником	на	промислових	

підприємствах,	у	проектних	установах,	
в	органах	державного	управління	та	
місцевого	самоврядування,	зокрема:	

•	головним	інженером	проекту;	
•	головним	фахівцем-керівником	проектного	

підрозділу	в	промисловості,	будівництві,	на	
транспорті,	підприємствах	зв’язку.

«Економіка		
довкілля	та		
природних	ресурсів»	

Здійснюється	підготовка	фахівців	 у	 галузі	
раціонального	природокористування	та	охо-
рони	навколишнього	середовища.

спеціаліст	на	базі	

ОКР	«бакалавр»,		

«спеціаліст»

і	«магістр»		

будь-яких		

напрямів

Ти зможеш працюваТи:
•	менеджером	довкілля	в	державних	і	при-

ватних	підприємствах;
•	викладачем,	асистентом	у	вищих	навчальних	

закладах	усіх	рівнів	акредитації;
•	консультантом,	референтом	у	громадсь-

ких	організаціях,	що	займаються	охороною	
довкілля.

«Адміністративний		
менеджмент»	

Спеціальність	охоплює	напрями	
діяльності:	 організація	 та	 управління	 струк-
турними	 підрозділами	 органів	 державного	
та	 муніципального	 управління;	 антикризове	
управління;	 формування	 планів	 соціально-
економічного	розвитку	території;	управління	
взаємозв’язками	з	громадськістю.	

Ти зможеш працюваТи:
•	керівником	підрозділів	кадрів	і	

соціально-трудових	відносин,	з	реклами	
та	зв’язків	з	громадськістю,	матеріально-
технічного	постачання;

•	менеджером	із	логістики;
•	менеджером	із	зовнішньоекономічної	

діяльності.

магістр	на	базі		

ОКР	«бакалавр»,		

«спеціаліст»

і	«магістр»		

будь-яких		

напрямів

магістр	на	базі		

ОКР	«бакалавр»,		

«спеціаліст»

і	«магістр»		

будь-яких		

напрямів

«Управління
інноваційною		
діяльністю»

Фахівці	спеціальності	отримують	
систему	знань	 і	умінь	щодо	управління	про-
цесами	 створення	 й	 комерціалізації	 нових	
товарів,	 технологій,	 методів	 організації	 ви-
робництва	і	збуту.

Ти зможеш працюваТи:
•	керівником	інноваційних	проектів;
•	менеджером		інноваційного	розвитку;	
•	менеджером	із	комерціалізації	

інтелектуальної	власності;	
•	аналітиком	консолідованої	інформації;	
•	менеджером	із	питань	регіонального	

	розвитку.

магістр	на	базі		

ОКР	«бакалавр»,		

«спеціаліст»

і	«магістр»		

будь-яких		

напрямів

«Бізнес-		
адміністрування»	

Метою	програми	є	пiдготовка	
високоосвiчених	 	 управлiнських	 кадрiв,	 якi	
глибоко	 розумiють	 особливостi	 ринкової	
економiки,	 володiють	 знаннями	 i	 навичка-
ми,	необхiдними	для	пiдготовки,	прийняття	й	
реалiзацiї	ефективних	управлiнських	рiшень.

Ти зможеш працюваТи:
•	керівником	підприємства,	установи	та	

організації;
•	керівником	інших	основних	підрозділів	у	

інших	сферах	діяльності;
•	керівником	проектів	та	програм;
•	науковим	співробітником	та	консультантом.

магістр	на	базі		

ОКР	«спеціаліст»

і	«магістр»		

будь-яких		

напрямів

«Державна	служба»	
Спеціальність	охоплює	такі	

напрями,	як:	правове	забезпечення	держав-
ного	регулювання,	основи	теорії	державного	
управління,	 оцінка	 ефективності	 державної	
служби,	специфіку	управління	державною	та	
колективною	власністю	тощо.	

Ти зможеш працюваТи:
•	фахівцем	з	організаційно-розпорядчої	та	

консультативно-дорадчої	діяльності	щодо	
практичного	виконання	завдань	і	функцій	
держави	на	місцевому	рівні	державного	
управління	та	місцевого	самоврядування.

магістр	на	базі		

ОКР	«спеціаліст»

і	«магістр»		

будь-яких		

напрямів

Спеціальності	старших	курсів
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ІНСТИТУТИ СУМСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Як	позабазові	підрозділи	у	структурі	Сумського	державного	університету	діють	
Конотопський	та	Шосткинський	інститути	з	організацією	навчання	студентів	за	денною	

та	заочною	формами,		створені	відповідно	до	Наказів	Міністерства	освіти	і	науки	України	
№	442	від	08.06.2001	року	та	№	441	від	08.06.2001.	На	денну	форму	навчання	проводиться	
набір	студентів	за	такими	напрямами	підготовки:

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ

6.030508	«Фінанси	і	кредит»,	
6.030504	«Економіка	підприємства»,	
6.030507	«Маркетинг»,
6.030601	«Менеджмент»,				
6.040302	«Інформатика»,
6.050802		«Електронні	пристрої	та	системи».

До	інституту	на	заочну	форму	навчання	проводить-
ся	набір	студентів	за	напрямами	підготовки		6.030504	
Економіка	 підприємства,	 6.030508	 Фінанси	 і	 кре-
дит,	 6.030601	 Менеджмент,	 6.040302	 Інформатика,	
6.050502	 Інженерна	механіка,	 6.050802	Електронні	
пристрої	та	системи.	

Адреса:
вул. Садова, 39, м. Конотоп, Сумська обл., 41615.     
Телефон: (05447) 2-25-06
E-mail: kisumdu@konotop.org

 ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ

6.030508	«Фінанси	і	кредит»,	
6.030504	«Економіка	підприємства»,	
6.030507	«Маркетинг»,	
6.030601	«Менеджмент»,	
6.040302	«Інформатика»,	
6.050503	«Машинобудування»,	
6.050201	«Системна	інженерія»,	
6.020303	«Філологія»,		
6.051301	«Хімічна	технологія».

За	 нижчепереліченими	 спеціальностями	 студенти	
навчаються	 в	 Шосткинському	 інституті	 впродовж	
всього	терміну	навчання	до	випуску:

•	7.091401	Системи	управління	і	автоматики;
•	7.091605	Хімічна	технологія	високомолекулярних	

сполук.	
Проводиться	навчання	за	такими	напрямами:
•	6.030504	Економіка	підприємства;	
•	6.050503	Машинобудування.
До	 інституту	 на	 заочну	 форму	 навчання	 прово-

диться	 набір	 студентів	 за	 напрямами	 підготовки		
6.030504	Економіка	підприємства,	6.030508	Фінанси	
і	кредит,	6.030601	Менеджмент,	6.040106	Екологія	та	
охорона	 навколишнього	 середовища	 та	 збалансо-
ване	природокористування,	6.040302	Інформатика,	
6.050201	 Системна	 інженерія,	 6.050502	 Інженерна	
механіка,	 6.050503	 Машинобудування,	 6.051301	
Хімічна	технологія.	

Адреса:
 вул. Інститутська, 1, м. Шостка , 
Сумська обл., 41100.
 Телефони: (05449) 6-13-37, 7-17-56, 7-42-04 
 Е-mаіl: pavlenko@sm.uкrtel.net

	

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ВЕЧІРНЬОЇ ТА 
ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

Фролов Сергій Михайлович,
директор Центру, кандидат економічних наук, доцент

У	центрі	за	заочною,	дистанційною	та	вечірньою	формами	навчається	
майже	 8000	 студентів	 за	 економічними,	 технічними,	 гуманітарними	
спеціальностями.	 Навчальний	 процес	 забезпечують	 близько	 30	
докторів	наук,	професорів	та	більше	200	кандидатів	наук,	доцентів.

	 Заочна освіта	 –	 поєднання	 аудиторних	 занять	
протягом	 певного	 періоду	 в	 університеті	 з	 самостійною	
роботою	вдома.	На	початку	кожного	семестру	проводить-
ся	настановча	сесія,	на	якій	прослуховуються	лекції,	ви-
конуються	 лабораторні	 роботи,	 отримуються	 контрольні	
завдання	 і	 необхідна	 навчально-методична	 література.	
Упродовж	навчального	семестру	згідно	з	розкладом	про-
водяться	консультації	студентів	викладачами	кафедр.

	 Екстернат	 –	 форма	 навчання	 за	 індивідуальним	
навчальним	планом.	Екстернами	можуть	стати	особи	без	
обмеження	віку,	які	мають	загальну	середню	освіту,	серед-
ню	професійну	освіту,	а	також	особи	із	незакінченою	або	
закінченою	вищою	освітою.

	 Дистанційна форма навчання	-	це	нова	і	перспек-
тивна	 форма	 навчання	 з	 використанням	 комп’ютерних	
і	 телекомунiкацiйних	 технологiй,	 якi	 забезпечують	
iнтерактивну	 взаємодiю	 викладачiв	 та	 	 студентiв	 на	
рiзних	етапах	навчання	i	самостiйну	роботу	з	матерiалами	
iнформацiйної	 мережi.	 Ми	 пропонуємо	 найзручнішу	
і	 найдоступнішу	 форму	 здобуття	 вищої	 освіти.	 Це	
ідеальне	 рішення	 для	 тих,	 хто	 віддає	 перевагу	 сучас-
ним	інформаційним	технологіям	в	освіті	та	цінує	свій	час.	
Дистанційне	 навчання	 в	 нашому	 університеті	 дає	 сту-
дентам	 можливість	 цілодобового	 доступу	 до	 навчальних	
матеріалів,	постійну	підтримку	й	консультації	викладачів	
та	методистів,	online	відеолекції,	віртуальні	тренажери	та	
інші	технологічні	рішення	для	забезпечення	ефективного	
процесу	навчання.	Детальніше	на	http://dl.sumdu.edu.ua

Переваги навчання в Центрі: 
-	 отримання	 вищої	 освіти	 за	 будь-
якими	спеціальностями	без	відриву	
від	виробництва;
-	можливість	навчатися	у	зручний	час	
із	 будь-якого	 місця,	 де	 є	 доступ	 до	
Інтернету;
-	 отримання	 другої	 вищої	 освіти	 за	
іншою	спеціальністю;
-	 одночасне	 навчання	 за	 двома	
спеціальностями	(навчання	за
дуальними	планами);
-підвищення	 освітньокваліфікаційного	
рівня;
-	вартість	навчання	за	заочною	фор-
мою	вдвічі	дешевша,	ніж	на	денному	
відділенні.

НКП	м.	Охтирка,	“Нафтопроммаш”,	тел.	(246)	2-59-28;
НКП	м.	Ромни,	Роменське	вище	професійне	училище,	тел.	(248)	2-11-94;
НКП	м.	Ромни	Роменський	коледж	КНЕУ,	тел.	(248)	7-20-37;
НКП	м.	Прилуки,	агротехнічний	технікум,	тел.	(04637)	3-20-50;
НКП	м.	Новгород-Сіверський,	Чернігівська	обл.,	гімназія	1,	тел.	(04658)	3-16-84;
НКП	м.	Бар,	Вінницька	обл.,	Гуманітарно-педагогічний	коледж	
ім.	М.	Грушевського,	тел.	(04341)	2-13-40;
ЛЦДН	м.	Коростень,	Житомирська	обл.	Коростенський	технічний	коледж	това-
риства	сприяння	обороні	України,	тел.:	(04142)	4-31-48;
ЛЦДН	м.	Білопілля,	Білопільська	спеціалізована	ЗОШ	I-III	ступенів	№1,	
тел.	(243)	9	12	48;
ЛЦДН	м.	Кролевець,	Кролевецька	спеціалізована	ЗОШ	I-III	ступенів	№1,	
тел.	(253)	5	18	90;
ЛЦДН	смт	Михайлівка,	Запорізька	обл.,	Михайлівське	ВПУ-52,	
тел.	(06132)	2-13-60;
ЛЦДН	м.	Глухів,	Глухівський	державний	національний	педагогічний	університет,	
тел.	(05444)	2-33-74;
ЛЦДН	м.	Лебедин,	Лебединське	медичне	училище	ім.	М.І.Мітенка,
	тел.	(245)	2-21-92;
ЛЦДН	м.	Червонозаводське,	Полтавська	обл.,	Лохвицький	технологічний	
технікум	ПБАА,	тел.	(05356)	3-54-45;
ЛЦДН	м.	Могилів-Подільський,	Вінницька	обл.,	Могилів-Подільська	гімназія,	
тел.	(04337)	6-50-91;

		Підготовка	фахівців	за	заочною	та	дистанційною	
формами	 навчання	 проводиться	 безпосеред-
ньо	 в	 базовому	 навчальному	 закладі	 в	 м.	 Суми,	
в	 інститутах	СумДУ	у	м.	Конотоп	та	м.	Шостка,	а	
також	у	навчально-консультаційних	пунктах	(НКП)	
та	 локальних	 центрах	 дистанційного	 навчання	
(ЛЦДН),	які	розташовані		в		навчальних					закладах
6	областей	України
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•	 Наукова,	 навчальна,	 методична	 робота	
забезпечується	бібліотечно-інформаційною	
системою	СумДУ.

•	 	Бібліотечно-інформаційна	система	–	це:	
Центральна	 бібліотека,	 філія	 бібліотеки	
у	 Медичному	 інституті,	 32	 кафедральні	
бібліотеки,	 5	 бібліотек	 при	 навчально-
консультаційних	пунктах,	5	бібліотек	центрів	
дистанційного	 навчання	 та	 бібліотеки	
комплексу	 СумДУ:	 двох	 інститутів,	 двох	
коледжів,	двох	технікумів.

•		Єдиний	бібліотечно-інформаційний	фонд
(2,5	 млн	 примірників),	 універсальний	
за	 змістом	 (30	 мовами),	 складається	 з	
книг	 (підручники,	 посібники,	 монографії,	
довідники,	 брошури	 тощо),	 періодичних	
видань,	 дисертацій,	 авторефератів,	 звітів	
про	НДР,	навчально-методичної	літератури,	
реферативної,	 патентної	 та	 нормативно-
технічної	документації.	Щорічно	фонди	по-
повнюються	на	40	тис.	примірників	
(10	 тис.	 найменувань).	 Передплачується	
близько	430	назв	періодичних	видань.

•	 Сучасна	 високотехнологічна	 бібліотечно-						
інформаційна	 система,	 де	 впроваджені	
відповідне	програмне	забезпечення	й	новітні	
технології,	 створені	 комфортні	 умови	 для	
роботи	 й	 оперативного	 та	 якісного	 надан-
ня	послуг	читачам.	За	рівнем	автоматизації	
технологічних	циклів	бібліотека	СумДУ	є	
одним	із	лідерів	бібліотечної	справи	в	Україні	
й	лідером	серед	бібліотек	області.

•	 	 Сайт	 (www.library.sumdu.edu.ua),	 який	
дозволяє	 користувачам	 бібліотеки	
орієнтуватися	в	її	інформаційному	просторі	
on-line,	 працювати	 з	 електронними	
підручниками	та	навчальними	посібниками	
або	зробити	«електронне	замовлення»	на	
літературу	 з	 «Електронного	 каталогу»	 че-
рез	Інтернет.

•	 	 Кожен	 користувач	 бібліотеки	 має	
можливість	 переглянути	 свій	 пер-
сональний	 Електронний	 формуляр	
із	 переліком	 отриманої	 в	 бібліотеці	
літератури	 в	 режимі	 реального	 часу;	
отримати	on-line	консультацію.

•		Автоматизовані	всі	бібліотечні	проце-
си:	комплектування,	каталогізація,	по-
шук	інформації,	книговидача,	обслуго-
вування	користувачів.	Така	організація	
доступу	 до	 інформації,	 наявність	
умов	 її	 опрацювання	 відповідають	
найкращим	 європейським	 традиціям	
інформаційного	 забезпечення	
науково-освітньої	 діяльності	 сучасно-
го	університету.

•	 Віртуальна	 читальна	 зала,	 яка	
забезпечує	 доступ	 до	 всіх	 елек-
тронних	 інформаційних	 ресурсів.	
До	 послуг	 читачів	 –	 дисертації	 Росії,	
E-бібліотека	 навчальної	 літератури	
CULOnline,	 законодавча	 база	 Ліга-
Закон,	 Леном-Стандарт,	 інформаційні	
бази	 Української	 науково-освітньої	
мережі	 «УРАН»,	 база	 HINARI	
(6,4	 тис.	 журналів),	 11	 баз	 фірми	
EBSCOhost,	Російська	е-бібліотека	ВД	
«Грєбєннікова»,	російська	електронна	
періодика	East	View,	електронні	слов-
ники,	довідники	тощо.

•	 Відкритий	 електронний	 на-
уковий	 архів	 СумДУ	 (www.essuir.
sumdu.edu.ua),	 що	 накопичує,	
систематизує,	зберігає	в	електронно-
му	 вигляді	 інтелектуальні	 продукти	
університетської	 спільноти	 з	 метою	
їх	 поширення	 у	 світовому	 науково-
освітньому	просторі.

•	 Безкоштовне	 користування	
Інтернетом,	найсучасніше	обладнання	
для	роботи	з	інформацією:	перегляду,	
зчитування	та	запису	інформації	будь-
якого	формату	(аудіо,	відео,	текст).

•	 	Формується	електронна	бібліотека	
з	 online	 доступом	 із	 сайта	 бібліотеки	
через	Електронний	каталог.

•	 	 Бібліотека	 проводить	 значну	
культурно-просвітницьку	 діяльність,	
спрямовану	на	формування	у	майбутніх	
спеціалістів	 моральних	 якостей,	
національної	 свідомості,	 духовності,	
зацікавленості	 	 літературою	 та	 ми-
стецтвом.

library.sumdu.edu.ua
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КУЛЬТУРА. СПОРТ. ДОЗВІЛЛЯ
Організацією	 позанавчальної	 та	 виховної	

роботи	 займаються	 культурно-мистець-
кий	 	 центр,	 відділи	 позанавчальної	 робо-
ти,	 соціальної	 роботи,	 а	 також	 роботи	 зі	
студентською	 молоддю	 в	 гуртожитках,	
студентський	 та	 спортивний	 клуби,	 клуб	
інтелектуальних	 ігор	 «Інтелект»,	 інститут	
кураторів,	органи	студентського	самовряду-
вання.	

Усі	5	гуртожитків	університету	для	прожи-
вання	студентів	та	аспірантів	мають	зали	для	
самостійної	 роботи,	 комп’ютерну	 мережу,	
тренажерні	зали,	приміщення	для	проведен-
ня	різноманітних	офіційних	та	розважальних	
заходів,	дискотек.	На	території	студмістечка	
обладнані	спортивні	майданчики	та	стадіон.	
Працює	психологічна	служба.

Студенти	 беруть	 участь	 у	 культурно-ма-
сових	заходах,	концертних	програмах,	шоу-
конкурсах,	 тематичних	 вечорах	 і	 танцю-
вально-розважальних	програмах.	Особливу	
популярність	набули	«Посвята	у	студенти»,	
конкурс	художньої	самодіяльності	«Золотий	
інтеграл»,	шоу-програми	«Міс	та	містер	Сум-
ДУ»,	 ігри	КВН,	Гуморини,	фестивалі	та	кон-
курси	«Слобожанська	осінь»,	«Парад	куль-
тур»,	рок-фестивалі,	фотовиставки	та	інші.

Для	 студентів	 працюють	 вокальні,	
інструментальні	 та	 хореографічні	 колек-
тиви,	 студія	 звукозапису	 та	 відеомонтажу,	
кіноклуб,	 КВН-студія,	 театральна	 студія	
«Арлекін»,	 клуб	 інтелектуальних	 ігор,	 гур-
ток	 художнього	 читання,	 літературно-
творча	 майстерня,	 євроклуб,	 краєзнавчий	
гурток,	 гурток	 історичної	 реконструкції	 та	
інші	 творчі	 колективи,	 вихованці	 яких	 ви-
ступають	 на	 сценах	 міського,	 обласного,	
всеукраїнського	та	міжнародного	рівнів.

СумДУ	 відомий	 у	 регіоні	 та	 за	 його	 межа-
ми	 	 як	 осередок	 молодіжного	 руху	 КВН.	
Протягом	багатьох	років	його	команди	весе-
лих	 та	 кмітливих	 є	 еталоном	 вишуканого	 й	
інтелектуального	гумору.	Чимало	з	них	брало	
участь	 у	 міжнародних	 фестивалях	 команд	
КВН	у	м.	Сочі	й	Одесі	та	іграх	вищої	відкритої	
української	ліги	КВН,	неодноразово	ставали	
переможцями	 та	 призерами	 й	 інших	 зма-
гань	 різних	 рівнів.	 На	 базі	 університету	 діє	
відкрита	шкільна	ліга	КВН.

Не	забувають	в	університеті	й	про	милосер-
дя.	Волонтери,	а	це	і	студенти,	 і	викладачі,	
відвідують	інтернатні	заклади	області	для	на-
дання	гуманітарної	допомоги	дітям-сиротам,	
організовують	 концертно-розважальні	 про-
грами,	 збирають	 добровільні	 внески	 для	
допомоги	хворим	дітям	і	всім,	хто	потребує	
допомоги.	Декілька	студентів	мають	статус	
молодих	послів	Миру.		

СумДУ	є	осередком	активного	спортивного	
життя.	Цьому	сприяє	відповідна	матеріальна	
база:	 відкритий	 футбольний	 майданчик	 зі	
штучним	 покриттям,	 обладнані	 на	 сучас-
ному	рівні	спортивні	зали,	в	тому	числі	зал	
боротьби,	басейн,	тренажерні	зали,	веслу-
вальна	 база	 тощо.	Університет	 проводить	
міські,	обласні,	всеукраїнські	та	міжнародні	
змагання.	У	СумДУ	культивується	27	видів	
спорту,	зі	студентами	та	школярами	працю-
ють	37	досвідчених	тренерів,	які	виховали	
не	 одне	 покоління	 успішних	 спортсменів,	
котрі	 досягають	 спортивних	 результатів	
усеукраїнського	та	світового	рівнів.	Чимало	
з	 них	 постійно	 входять	 до	 складу	 збірних	
команд	України	з	різних	видів	спорту.
	Так,					Олександр				Малушин		є				світовим		

рекордсменом	 та	 чемпіоном	 світу	 се-
ред	 юніорів	 зі	 стрільби	 з	 лука,	 майбут-
ня	 журналістка	 Юлія	 Джіма	 –	 	 призер	
чемпіонату	 світу,	 чемпіонка	 Європи	 з	
біатлону,	майбутній	юрист	Анастасія	Грице-
нюк	–	чемпіон	світу	з	кік-боксингу,	а	Євген	
Мартиненко	 у	 2010	 році	 виконав	 норма-
тив	майстра	спорту	міжнародного	класу	зі	
стрільби	з	лука.	Футзальна	команда	«Сум-
ДУ»	 -	п’ятиразовий	чемпіон	України	серед	
вищих	 навчальних	 закладів,	 віце-чемпіон	
Європи	серед	університетів	з	футзалу	(2009	
рік).	 І	 цей	 перелік	 можна	 продовжувати	 й	
продовжувати.	 	 Збірна	 команда	 СумДУ	 з	
футзалу	 неодноразово	 ставала	 чемпіоном	
України	та	Європи	серед	команд	вищих	на-
вчальних	закладів.

На	високому	рівні	 в	 університеті	 й	робота	
студентського	 самоврядування.	 Студенти	
беруть	участь	у	вирішенні	всіх	без	винятку	
питань	 університетського	 життя,	 ініціюють	
та	реалізують	цікаві	проекти.	Зокрема,	вже	
декілька	років	поспіль	студентське	самовря-
дування	організовує	Всеукраїнський	форум	
«Студентське	самоврядування	у	ХХІ	ст.:	про-
блеми	та	перспективи».	Вони	є	ініціаторами	
традиційної	акції	«СумДУ	–	за	чисте	місто».	

Газета	 СумДУ	 «Резонанс»	 неодноразо-
во	 ставала	 призером	 різних	 конкурсів	
студентських	 часописів.	 На	 її	 сторінках	
висвітлюється	 життя	 університету,	 пору-
шуються	 проблеми	 студентського	 само-
врядування,	розкриваються	 інші	цікаві	для	
молоді	 теми.	А	 для	 студентів	 спеціальності	
«Журналістика»	 газета	 стала	 базовим	 ви-
данням,	своєрідним	навчальним	посібником.	
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