
Узагальнюючий звіт декана факультету технічних систем та 

енергоефективних технологій СумДУ 

 

«Про підсумки роботи факультету ТеСЕТ в період з 2013 р. по 2017 р.» 

(засідання вченої ради факультету ТеСЕТ 23 червня 2018 р.) 

 

Звітній період для факультету ТеСЕТ був непростим, але, в цілому, можна 

визнати його успішним за багатьма компонентами. 

Рівень роботи нашого факультету належним чином оцінено за результатами 

рейтингу структурних підрозділів СумДУ: 2013 р. – ІІ місце, 2014 р. – ІІ місце, 2015 

р. – ІІІ місце, 2016 р. – ІІІ місце, 2017 р. – ІІ місце. І сьогодні нашим завданням є не 

лише утримання досягнутих позицій, не лише використання зростаючого іміджу 

університету, а й нарощування власного потенціалу та зусиль щодо подальшого 

розвитку в умовах загальних демографічних, економічних кризових проявів. 

Говорячи про демографічну ситуацію в Сумській області необхідно відмітити 

не тільки вплив стану народжуваності, але й міграційні процеси. Зокрема, в 2017 

році Сумська область виступила донором для навчальних закладів м. Києва та м. 

Харкова. Близько 47% випускників області поїхали на навчання до ЗВО інших 

областей і за кордон. 

Запроваджена ще в 2016 році система розподілу місць державного замовлення 

за результатами загальнодержавного конкурсу на спеціальність – «місце йде за 

сильним абітурієнтом», встановила залежність кількості виділених бюджетних місць 

від конкурсних балів абітурієнтів. 

Всі ці несприятливі фактори не могли не вплинути на динаміку контингенту 

студентів, що навчаються на факультеті. Наявна тенденція неухильного зменшення 

контингенту студентів факультету, яка зумовлена як невідповідністю прийому 

бакалаврів і випуску магістрів, так і втратами контингенту бакалаврів при 

продовженні навчання за освітнім ступенем «магістр» (рис.1). Особливо ця 

тенденція проявляється за заочною формою навчання. 

 

Динаміка контингенту студентів, що навчаються на факультеті ТеСЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- всього, 

- повна оплата 

- у т.ч. іноземні громадяни 

 

Рисунок 1. 
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Динаміка контингенту студентів за спеціальностями факультету, що 

навчаються без відриву від виробництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

 

 

Проте в 2017 році відбулися певні зрушення. Так, на 24,5% в порівнянні з 

минулим роком збільшився прийом на 1 курс денної форми навчання за освітнім 

рівнем «бакалавр». На 8,3% в порівнянні з минулим роком збільшився прийом на 

базі освітнього рівня молодшого спеціаліста. За останні п’ять років прийом за 

скороченим терміном навчання збільшився майже в двічі. Одним із шляхів 

збільшення контингенту студентів, що навчаються без відриву від виробництва , є 

розвиток дистанційної форми навчання. Поки що на факультеті в дистанційному 

навчанні задіяні тільки 3 бакалаврські і 3 магістерські програми: 

- обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів; 

- гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика; 

- екологія та охорона навколишнього середовища. 

Ведеться підготовча робота за програмою «Компресори, пневмоагрегати та 

вакуумна техніка». 

Стримуючим фактором для впровадження дистанційної форми навчання на 

факультеті є стан розробки дистанційних курсів. Обмежена кількість курсів 

атестована у встановленому порядку. В цьому напрямку всім нам є над чим 

працювати. 

На факультеті у звітній період проводилась робота з поширення напрямів 

освітньої діяльності. Так, в 2014 році отримана ліцензія на магістратуру з 

«Енергетичного менеджменту». Започаткована підготовка бакалаврів за 

спеціальностями 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 101 

«Екологія». Відкрита підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Обладнання 

нафто- та газопереробних виробництв». Осучаснено не тільки назву, але і зміст 

існуючих освітніх програм бакалаврів: «Комп’ютерний інжиніринг в механіці», 

«Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів», «Комп’ютерний інжиніринг 
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обладнання хімічних виробництв». Перелічені освітні програми були позитивно 

оцінені нашими абітурієнтами. 

Підготовка фахівців, що відповідають реальним вимогам роботодавців до 

компетенцій сучасних інженерів визначається якістю кадрового забезпечення. 

Необхідно зазначити, що не зважаючи на складну економічну ситуацію в країні, на 

факультеті вдалося зберегти професорсько-викладацький склад, що є 

підтвердженням стабільності і базою для подальшого розвитку (рис. 3). 

 

Професорсько-викладацький склад факультету ТеСЕТ 

 

Рік Кількість Частка викладачів із вченими званнями та 

науковими ступенями 

Частка докторів, 

професорів 

2013 107 87% 14% 

2014 110 87% 14% 

2015 105 89% 14% 

2016 105 91% 14% 

2017 107 90% 16% 

 

Рисунок 3 

 

На факультеті працюють викладачі та наукові співробітники, чий рівень 

підготовки підтверджено відповідними сертифікатами компаній Delcam Plc, Astraia, 

АСКОН, СПРУТ-Технологія, SolidWorks та інші. Науково-педагогічні працівники 

факультету – доцент Артюхов А.Є., доцент Іванов В.О., доцент Левченко Д.О., 

доцент Павленко І.В. пройшли сертифікацію у Міжнародному товаристві з 

інженерної педагогіки з присвоєнням звання «Міжнародний інженер-педагог» (ING-

PAED IGIP) із внесенням до Міжнародного реєстру «ING-PAED». Д-р тех.наук, 

професор Марцинковський В.А. є почесним доктором Honoriscausa Політехніки 

Свентокжиської (Польща). Професор Бондаренко Г.А. є лауреатом Державної премії 

України в галузі науки і техніки. 

Науковці факультету ТеСЕТ є членами міжнародних академій, асоціацій і 

товариств, таких як International Academy of Engineering, International Academy of 

Refrigeration, International Academy of Ecology and Life Protection Sciences (IAELPS), 

International Academy of  Life Protection, Міжнародна академія наук екології та 

безпеки життєдіяльності (МАНЕБ), Міжнародна академія безпеки життєдіяльності, 

Інженерна академія України, Міжнародна інженерна академія, Академія 

будівництва України, American Society of Mechanical Engineers (ASME), International 

Association of Engineers (IAENG), Society for the Advancement of Material and Process 

Engineering (SAMPE), International Society for Engineering Pedagogy (IGIP). 

Під керівництвом науковців факультету виконувались гранти Президента 

України для молодих вчених. Серед науковців факультету є також стипендіати 

Кабінету Міністрів України для молодих вчених, стипендіати Верховної Ради 

України та Президента України. 

Потенціал є. Проте на факультеті залишаються кафедри (загальної хімії, 

технічної теплофізики) без докторів наук, в тому числі і на одній випусковій. А саме 



це є важливим чинником при проведенні акредитації і ліцензування спеціальностей, 

при збереженні аспірантур кафедр і спеціалізованих рад. 

Факультет при підтримці адміністрації університету вживає відповідних 

заходів. Так в 2017 році здійснено перереєстрацію спеціалізованої вченої ради за 

спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека та 05.17.08 – процеси та обладнання 

хімічної технології, яка отримала право прийняття до захисту докторських 

дисертацій. На факультеті продовжує функціонувати спеціалізована вчена рада з 

правом захисту кандидатських дисертацій за двома спеціальностями: 05.05.17 – 

гідравлічні машини та гідропневмоагрегати і 05.02.09 – динаміка та міцність машин. 

На кафедрах факультету продовжує проводитись підготовка кандидатів наук з 

6 спеціальностей (рис. 4) і започатковано підготовку докторів філософії з 5 

спеціальностей (рис. 5). 

 

Аспірантури на кафедрах факультету ТеСЕТ 

 

Кафедра Спеціальність 

Технології 

машинобудування, верстатів 

та інструментів 

05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати 

та інструменти 

05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та 

метрологічне забезпечення 

Технічної теплофізики 05.05.14 – Холодильна, вакуумна та компресорна 

техніка, системи кондиціювання 

Процесів та обладнання 

хімічних і нафтопереробних 

виробництв 

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної 

технології 

Прикладної 

гідроаеромеханіки 

05.05.17 – Гідравлічні машини та 

гідропневмоагрегати 

Загальної механіки і 

динаміки машин 

05.02.09 – Динаміка та міцність машин 

Прикладної екології 21.06.01 – Екологічна безпека 

 

Рисунок 4 

 



 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти на факультеті ТеСЕТ 

 

Назва спеціальності Освітньо-наукова 

програма 

Випускова кафедра 

Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 

Прикладної 

гідроаеромеханіки 

Матеріалознавство Матеріалознавство Технології 

машинобудування, 

верстатів та інструментів 

Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

Технології 

машинобудування, 

верстатів та інструментів 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Прикладної екології 

Хімічні технології та 

інженерія 

Хімічні технології та 

інженерія 

Процесів та обладнання 

хімічних та 

нафтопереробних 

виробництв 

 

Рисунок 5 

 

За останні 5 років на факультеті захищено 46 кандидатських дисертацій (рис. 

6), зокрема 4 – іноземцями, і 3 докторські дисертації. Три роки поспіль ПВС  

факультету поповнюється докторами наук. Є вже захист докторської дисертації на 

початку 2018 року, і слід очікувати продовження такої традиції і надалі. 

 

Кількість захищених дисертацій на факультеті ТеСЕТ 

 
Рисунок 6. 
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Але разом з цим: 

- за звітній період майже в двічі, в порівнянні з 2013 роком, зменшився 

контингент аспірантури (рис. 7), а це, при переході на чотирирічну аспірантуру з 

навчанням за освітньо-науковими програмами, приводить до зменшення обсягу 

навчального навантаження; 

- невелика кількість іноземців і повноплатників у цілому, що обмежує штатні 

можливості. 

Контингент аспірантури факультету ТеСЕТ 

 
Рисунок 7. 

 

Серед позитивів звітного періоду - успішність наших студентів у 

Всеукраїнських олімпіадах із навчальних дисциплін, напрямів, спеціальностей (рис. 

8). Підтвердженням стабільності наших здобутків є результат виступу в олімпіадах в 

2018 році – 14 призових місць. 

 

Підсумки участі студентів факультету ТеСЕТ у Всеукраїнських 

олімпіадах  
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Рисунок 8. 

На базі нашого факультету три роки поспіль проводилась Всеукраїнська 

студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Програмування обробки на 

верстатах з числовим програмним керуванням». Вже традиційним стало проведення 

на нашій базі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Гідравлічні машини, 

гідроприводи та гідропневмоавтоматика». 

Факультет налаштований на пошук сучасних підходів для підвищення якості 

підготовки фахівців, що відповідають вимогам роботодавців. Ми працюємо над тим, 

щоб переорієнтуватись на надання необхідних компетенцій під час вивчення кожної 

дисципліни, вміти їх визначати, реалізовувати, оцінювати. Цьому сприяють, 

насамперед, педагогічні інновації, що впроваджуються на факультеті і визнані 

кращими педагогічними практиками наказом ректора. Хочу відмітити одну з них – 

впровадження доповненої реальності  у навчальні курси  «Нарисна геометрія», 

«Інженерна графіка в машинобудуванні». Дана розробка була представлена на XVI 

Міжнародному форумі в м.Київ. Презентація була успішною, зокрема, відома фірма 

АСКОН має намір вступити з нами в договірні відносини. 

Викладачі факультету прийняли участь в загальноуніверситетському 

експерименті, який проводився з метою підвищення ефективності аудиторної та 

самостійної роботи студентів, оптимального поєднання класичних підходів з 

технологіями e-learning в денній формі навчання (так звана модель змішаного 

навчання). Активна участь наших викладачів в загальноуніверситетському конкурсі 

навчально-методичних матеріалів OCW і конкурсі з використання власних 

мобільних пристроїв у навчальному процесі. 

На факультеті у звітній період реалізовувалась практична складова підготовки 

студента, завдяки підтримці на належному рівні усталених роками зв’язків з 

промисловістю. 

Всі випускові кафедри факультету мають свої філії на виробництві (ВАТ 

«Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного і 

енергетичного насособудування», ПАТ «Укрхімпроект», ТОВ «Міжнародний 

інститут компресорного і енергетичного машинобудування» (концерн «NICMAS»), 

Державне підприємство "Сумський регіональний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації"), де провідні фахівці залучаються до 

участі у навчальному процесі, забезпечують якісне керівництво практикою 

студентів, курсовими і дипломними проектами, проводять лабораторні заняття. 

Поширена і практика захисту дипломних робіт на підприємствах за участю 

провідних фахівців виробництва. 

 У контексті диверсифікації надання освітніх платних послуг за умови 

зменшення контингенту студентів, важливою для факультету є система підвищення 

кваліфікації на замовлення, що реалізує місію «навчання впродовж усього життя» 

(рис. 9). За звітній період кількість центрів, що надають платні послуги, збільшилась 

до п’яти, при цьому розширюється спектр надання платних послуг в рамках 

працюючих центрів. Робота центрів сприяє стабілізації штатної ситуації на 

факультеті, але обсяг наданих платних послуг не може в повній мірі вирішити всі 

штатні проблеми. 

 

 

 



 

Обсяги коштів, 

що отримані центрами надання платних послуг факультету ТеСЕТ 

  

Кошти, грн. Центри 

2013 2014 2015 2016 2017 Всього 

1 Навчально-

науковий центр 

All`Хімія 

19070 24710 32309 43500 24800 144389 

2 Регіональний 

навчально-

методичний та 

науково-

консультаційний 

центр 

«Технологія» 

20458 13020 15925 16060 8730 74193 

3 Центр з 

перевірки знань 

правил технічної 

експлуатації 

теплових 

установок і 

мереж 

88368 65861 71500 95360 99270 420359 

4 Науково-

навчально-

виробничий 

центр 

«Технології 

сучасних 

матеріалів» 

- - 7800 8700 3600 20100 

5 Навчально-

методичний 

центр з 

підготовки до 

сертифікації 

персоналу з 

менеджменту 

- - - 8400 56320 64720 

 Всього по 

факультету 
127896 103591 127534 172020 192720 723761 

 

Рисунок 9. 

 

 

 

 

 



 

 

У звітній період науковці факультету продовжували нарощувати обсяги 

прикладних досліджень і розробок в рамках договорів, які виконувались за 

зовнішнім замовленням від підприємств і організацій (рис.10). Всі кафедри нашого 

факультету задіяні у виконанні цих робіт і, безперечно, за цим показником ми є 

лідерами в СумДУ (зокрема, в 2017 році наші обсяги склали 60% від 

загальноуніверситетських). 

 

Обсяги отриманих коштів за виконання госпдоговірних НДР і ДКР  

факультету ТеСЕТ (тис. грн.) 

 
Рисунок 10. 

 

Заслуговують на увагу наукові роботи та розробки з проблем 

енергоефективності, які проводились фахівцями факультету в НДІ 

Енергоефективних технологій, що функціонує в структурі НДЧ. 

Зокрема, завершено розроблення технічної документації «Схема 

теплопостачання м.Глухів», яка наразі погоджена Міністерством  регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та введена в 

експлуатацію. Укладено аналогічні договори на розробку схем теплопостачання 

найбільших міст області, зокрема м.Суми та м.Конотоп. Проводяться роботи щодо 

масового впровадження системи моніторингу теплопостачання у закладах 

комунальної сфери Сумської області тощо. 

Крім цього, за конкурсом державного замовлення на науково-технічну 

продукцію, виграний тендер на розробки у галузі енергоефективності, а саме на 

«Розроблення енергозберігаючого турбодетандера для утилізації енергії стиснутих 

газів», обсяг робіт – 1,02 млн.грн. на 2017-2018 рр. (виконавці кафедри ТТФ, ПГМ – 

факультет ТеСЕТ, і дві кафедри факультету ЕлІТ). 
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3695 

5822 

8143 

10125 

2013 2014 2015 2016 2017 



На факультеті у звітній період виконувались наукові роботи державного 

замовлення (рис. 11), але нажаль не на всіх кафедрах і їх обсяги не можуть нас 

задовольнити. 

 

Обсяги держбюджетних НДР на факультеті ТеСЕТ 

 

Рік Кількість тем Об’єм фінансування, тис. грн. 

2013 4 784 

2014 2 337 

2015 5 654 

2016 5 704 

2017 
4 + 2 (для молодих 

вчених) 
1325 

 

Рисунок 11. 

 

Так, в 2017 році ми наростили обсяги держбюджетних НДР в порівнянні з 

2016 роком майже вдвічі, але поступаємось факультету ЕлІТ, медичному інституту і 

ННІ ФЕМ імені О. Балацького. Наш внесок у загальноуніверситетський обсяг 

складає всього 12,7% (для порівняння ЕлІТ – 44,12%). 

Низька активність науковців факультету при поданні заявок на конкурс 

держбюджетних тем. Так, за результатами конкурсного відбору проектів молодих 

вчених у 2017 році, який проводило МОН України, ми вибороли тільки 1 проект 

(для порівняння: ЕлІТ-5; ФЕМ-4, УАБС-4, МІ-2). Висновок є очевидним – для 

успішного конкурсного відбору проектів нам необхідно співпрацювати з 

науковцями інших структурних підрозділів СумДУ. 

Не вдається нам налагодити роботу по отриманню державних і міжнародних 

наукових грантів. І тут потрібна системна робота на рівні деканату, на рівні кожної 

кафедри. 

За встановленою МОН України методикою для визначення ефективності 

використання бюджетних коштів, інтегрований показник співвідношення 

«спеціальний / загальний фонд» для факультету в 2017 році становить 7,64 (для 

СумДУ – 2,94). 

На факультеті продовжувалась практика залучення студентів до виконання 

НДР з оплатою праці, поєднання навчання за індивідуальним графіком з роботою за 

спеціальністю.  Як показовий приклад, на кафедрі ПГМ (науковий керівний доцент 

Котенко О.І.) НДР на замовлення «Насосенергомаш» повністю виконувались 

колективом студентів-конструкторів безпосередньо на підприємстві, що сприяло їх 

подальному працевлаштуванню. Студенти факультету виступають з доповідями на 

конференціях, є співавторами наукових статей, охоронних документів на об’єкти 

промислової власності. 

Все це дозволяє реально втілювати в життя цільову комплексну програму 

«Студентська наука в СумДУ та її органічне поєднання з навчальним процесом».  

Свідченням залучення студентів факультету до наукових досліджень є і їхні 

здобутки на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (рис. 12). 

 



 

 

 

 

 

Результати участі студентів факультету ТеСЕТ у Всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт 

 

 
Рисунок 12. 

 

СумДУ багато років поспіль є першим по цьому показнику серед ЗВО України 

і внесок наших талановитих студентів у спільний здобуток завжди стабільно 

суттєвий (* - відсоток від кількості призових місць СумДУ). 

На базі факультету три роки поспіль проводився ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Машинознавство», а 

в 2018 році вперше проведено конкурс з галузі знань «Механічна інженерія». 

Факультет є організатором 3-х міжнародних науково-технічних конференцій: 

- Герметичність, вібронадійність і екологічна безпека насосного і 

компресорного обладнання; 

- Системи розробки та постановки продукції на виробництво; 

- Конструювання, моделювання, виробництво: обмін інноваціями. 

Особливо хочу відзначити науковий рівень останньої конференції, яка була 

проведена нещодавно. В ній прийняли участь науковці з Індії, Чехії, Словаччини, 

Польщі, Хорватії, Іспанії, Мексики. Мова проведення конференції виключно 

англійська, матеріали опубліковані у відомому німецькому виданні Springer, яке 

обліковується міжнародною базою даних SCOPUS.  

Досягненням є і те, що матеріали конференції «Герметичність, вібронадійність 

і екологічна безпека насосного і компресорного обладнання» (рік проведення 2017), 

крім бази даних SCOPUS, увійшли в базу Web of Science. 
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21 (24%)* 21 (24%)* 

28 (26%)* 
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Щодо оприлюднення результатів наукової діяльності, перед усім у 

рейтингових міжнародних виданнях (рис. 13), можна констатувати – останні два 

роки для факультету були успішними. 

 

 

Публікації науковців факультету ТеСЕТ у виданнях, які входять до науково-

метричних баз даних SCOPUS, Web of Science 

 

 
Рисунок 13 

 

Так, по-перше, в 2017 році мали вже 60 таких статей. За цим показником наш 

факультет поступається тільки факультету ЕлІТ. 

І, по-друге, що особливо для нас важливо. В минулі роки у нас були тільки 

поодинокі випадки публікації статей у виданнях не тільки з високим, взагалі з 

імпакт-фактором. В 2017 році ситуація суттєво покращилась. Для прикладу, всі 

публікації науковців кафедри загальної хімії мають імпакт-фактор від 0,5 до 4,348. 

Серед науковців факультету 34  мають 5 і більше статей у високорейтингових 

виданнях, 44  мають індекс Гірша 1 і більше. 

На факультеті видається фаховий журнал «Журнал інженерних наук». 

Постійно на системній основі  проводяться заходи щодо його відповідності 

міжнародним стандартам входження до науково-метричних баз даних, які визначені 

наказом ректора «Про підвищення рівня наукових журналів» (№0385-І від 28.08.17 

р.). 

На сьогодні виконаний пункт 4 цього наказу – опублікований номер журналу 

зі статтями виключно англійською мовою. Для отримання категорії «Б» нам 

залишилось виконати умову щодо публікування в кожному номері не менше 30% 

статей іноземних вчених (або вітчизняних вчених у співавторстві з іноземними 

вченими). Проводиться також робота щодо фінансування журналу за рахунок 

коштів зовнішніх замовників. 
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Якість підготовки фахівців і розвиток наукових досліджень тісно пов’язані  зі 

станом міжнародного наукового співробітництва і академічної мобільності. Тому ми 

ставимо за мету, щоб міжнародна складова реалізовувалась на кожній без винятку 

кафедрі факультету. 

Завершена робота по виконанню таких міжнародних освітніх грантів, як 

TEMPUS «ENGITEC» «Модернізація вищої інженерної освіти в Грузії, Україні та 

Узбекистані відповідно до технологічних викликів»,  TEMPUS «Align» «Досягнення 

та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками». 

Розпочата робота над виконанням міжнародного освітнього гранту «Розвиток 

міжнародного співробітництва з українськими закладами вищої освіти у галузі 

енергетики і транспорту». 

Факультет підключився до системної роботи щодо міжнародної акредитації 

освітніх програм, які повинні відповідати сучасним вимогам щодо компетенцій 

майбутніх випускників, що висуваються роботодавцями  - лідерами промисловості. 

Одним з найбільш вагомих підтверджень міжнародного визнання українських 

технічних програм є їх включення до Європейської Інженерної Освітньої Бази  

Даних (EEED), що створена спільно Федерацією Європейських інженерних 

асоціацій (FEANI) та Європейською Мережею Акредитації Інженерної Освіти 

(ENAEE). 

Завдяки підписаній угоді про співробітництво та організацію взаємовідносин 

між Спілкою наукових та інженерних об’єднань  України та Сумським державним 

університетом ми одержали вичерпну інформацію щодо принципів формування 

EEED. В якості першого кроку наш університет має намір подати заявку щодо 

внесення до реєстру INDEX освітньої програми «Chemical Technology and Computer 

Engineering» (рівень магістра) кафедри «Процесів та обладнання хімічних і 

нафтопереробних виробництв» факультету. 

В разі позитивного рішення щодо включення вказаної освітньої програми до 

EEED, 10 випускників кафедри «Процесів та обладнання хімічних і 

нафтопереробних виробництв» мають намір одержати Європейські паспорти 

інженерів. 

На факультеті виконуються дослідно-конструкторські роботи на замовлення 

іноземних партнерів. Так, у рамках підписаної ексклюзивної дилерської угоди з 

компанією “CS TECHNOLOGY” на виготовлення та продаж вібраційних 

грануляторів плаву на території ряду країн азійсько-тихоокеанського регіону 

укладено перший договір на розробку і поставку гранулятора плаву карбаміду до 

хімічного підприємства м.Мумбаї (Республіка Індія) (кафедра ПОХНВ, професор 

Склабінський В.І.). 

Факультет приймає активну участь в літніх школах за програмами 

європейського університетського обміну (CEEPUS), програмах обміну студентів 

(Work&Travel, Study Tours to Poland) та проходження практики за кордоном; 

організовує стажування викладачів, науковців, аспірантів і студентів у провідних 

ВНЗ світу; сприяє поданню проектних заявок для участі у відомих програмах 

академічних обмінів. 

Так успішним було стажування двох наших студентів на чеському 

підприємстві «Шкода-Транспортейшен». Створені передумови щодо 

започаткування академічної мобільності за технологією «подвійний диплом» 



(університет Кобленец Ландау, Німеччина, магістерська програма «Екологія та 

охорона навколишнього середовища»). 

Але в цілому, в плані міжнародного наукового співробітництва і забезпечення 

академічної мобільності  ми не можемо бути задоволеними. Ми поступаємось іншим 

факультетам і інститутам і по кількості учасників академічної мобільності, і по 

кількості індивідуальних грантів. У нас практично не залучені до навчального 

процесу закордонні професори. Поодинокі випадки читання лекцій нашими 

викладачами в іноземних університетах. Нам є над чим працювати. І цьому повинні 

сприяти укладені договори про співпрацю у науковій та освітній діяльності з 

University of Stuttgart (м. Штутгарт, Німеччина), Silesian University of Technology (м. 

Глівіце, Польща), Kielce University of Technology (м. Кельце, Польща), Wroclaw  

University of Technology (м. Вроцлав, Польща), Technical University of Kosice (м. 

Кошице, Словаччина), Technical University of Ostrava (м. Острава, Чехія), 

Західночеським університетом (м. Пльзень, Чехія), Державним університетом ім. А. 

Церетелі (м. Кутаїсі, Грузія), Грузинським технічним університетом (м. Тбілісі, 

Грузія). 

Змістовною у звітній період була й позанавчальна робота. Творчо обдаровані 

студенти реалізують себе в культурно-мистецькому центрі університету, про що 

свідчать їх здобутки на Всеукраїнських фестивалях. Окрасою факультету і 

університету є чоловічий вокальний ансамбль «ТеСЕТ» (керівник Савенко Сергій), 

якому присвоєно почесне звання «Народний аматорський колектив профспілок 

України». 

Студенти факультету займаються фізичним вихованням і спортом у 

спортивних та загальнооздоровчих секціях спортклубу СумДУ. Серед них більше 

100 є діючими спортсменами, які гідно відстоюють спортивну славу України, серед 

яких Гунбін Олексій (стрільба з луку) – переможець чемпіонату України в 

особистому та командному заліку, переможець Кубка України в командному заліку, 

багаторазовий переможець та призер міжнародних змагань, Красовський Олексій 

(лижні перегони) – багаторазовий чемпіон України, учасник Всесвітньої зимової 

Універсіади, учасник зимових Олімпійських ігор 2014 р. в м.Сочі, 2018 р. в м. 

Пхенчхан, багаторазовий призер міжнародних змагань, Іванова Катерина (карате) – 

переможниця чемпіонату світу серед юніорів, переможниця чемпіонату Європи, 

переможниця та призерка чемпіонатів та кубків України, суддя міжнародної 

категорії, Цюх Дмитро (дзюдо) – неодноразовий переможець та призер чемпіонатів 

України, неодноразовий  призер кубків світу, учасник чемпіонату світу та інші. 

Всі ці роки колектив нашого факультету напружено працював, спрямовуючи 

свої зусилля на подальший розвиток всіх напрямів діяльності та пошуки нових 

можливостей. 

Так будемо працювати і надалі. У нас є амбітні плани і є необхідний потенціал 

для їх реалізації. 

Висловлюю свою особисту вдячність всьому трудовому колективу 

факультету. 

 

 

  


