МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ЗВІТ
за підсумками роботи ЦППО
у 2016 р.
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Робота ЦППО у 2016 р. була спрямована на планування, організацію та
контроль освітньої діяльності з підготовки магістрів; підготовки та
перепідготовки фахівців у сфері професійно-технічної освіти; організацію та
проведення курсів різної фахової спрямованості з підготовки у встановленому
порядку та підвищення кваліфікації фахівців, а також семінарів, тренінгів,
консультацій тощо (з безпосередньою організацією на базі ЦППО та на базі
інших структурних підрозділів СумДУ); організацію курсів для проведення
додаткових занять для слухачів з окремих дисциплін понад обсяги встановлені
навчальними планами та програмами; розробку робочих планів і програм на
основі типових навчальних планів і програм; формування контингенту слухачів
ЦППО з урахуванням потреб ринку праці та потреб замовлень підприємств,
установ, організацій; здійснення у встановленому порядку професійного
навчання незайнятого населення.
І Підвищення кваліфікації працівників
підприємств та організацій на базі СумДУ
У 2016 році вперше Центр професійної та післядипломної освіти СумДУ
отримав шляхом участі у конкурсному відборі замовлення від Національного
агентства України з питань державної служби на підвищення кваліфікації 500
державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування з питань
запобігання та протидії корупції. Семінари проходили як у м. Сумах на базі
СумДУ (250 осіб) так і у інших містах Сумської області (250 осіб).
Також у 2016 р. вперше були проведені курси підвищення кваліфікації
Менеджер (управитель) житлового будинку та Проектний менеджмент.
Як і у попередньому році ЦППО продовжує підвищувати кваліфікацію
арбітражним керуючим. У таблиці 1 наведені напрями підвищення кваліфікації,
організовані ЦППО у 2016 році.
Таблиця 1 Курси на базі ЦППО у 2016 р.
Напрями підвищення кваліфікації, які були
організовані в центрі
Охоронник (1-2 розряд)
Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих
Підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування з питань
запобігання і протидії корупції
Гнучкі компютерно-інтегровані системи
Менеджер (управитель) житлового будинку
Проектний менеджмент

Кількість
Обсяг
слухачів, які
навчальних
пройшли
доручень за
підвищення
рік (годин)
кваліфікації (осіб)
26
236,0
14

31,5

500

216,0

1
23
14

4,0
54,0
43,0
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Напрями підвищення кваліфікації, які були
організовані в центрі

Кількість
Обсяг
слухачів, які
навчальних
пройшли
доручень за
підвищення
рік (годин)
кваліфікації (осіб)

Професійно-орієнтаційні аспекти суспільних
відносин та виробничої діяльності
Метрологія, сертифікація та стандартизація в
лабораторіях атомно-абсорбційного аналізу та
хроматографії
Всього:

34

1 044,0

2

60,0

613

1 688,5

У 2016 році Міністерством освіти і науки України була атестована
робітнича професія 5169 «Охоронник» (професійно-технічне навчання та
підвищення кваліфікації).
ІІ Автопідготовка
У 2016 році в автошколі СумДУ були підготовані 306 осіб, що на 8 осіб
більше, ніж в 2015 році.
В цьому році було набрано на навчання 11 груп – на рівні 2015 року.
При аналізі контингенту (слухачів з числа студентів СумДУ та ззовні) (рис.
1) автошкола СумДУ продовжує користуватися попитом серед населення міста.
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Рис. 1 Аналіз контингенту слухачів з числа студентів СумДУ та інших
користувачів послуг
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За якісними показниками (відсоток здачі в ДДАІ ПДР та керування з
першої спроби) автошкола СумДУ перевищує середні показники по місту Суми
(табл. 2).
Таблиця 2 Якісні показники автошколи СумДУ
Показники
Кількість автошкіл в м.Суми
Всього здано ПДР в РЕП ДДАІ з першої
спроби по м.Суми, %
Відсоток здачі автошколи СумДУ, %

2013 р.
10

2014 р.
11

2015 р.
13

2016 р.
14

62

65

71

71

63

68

72

71

У 2016 році автошкола СумДУ була акредитована Міністерством
внутрішніх справ України (підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації водіїв) та атестована Міністерством освіти і науки України
(робітнича професія 8322 «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» –
професійно-технічне навчання).
ІІІ Платні послуги навчальних центрів СумДУ
У 2016 році було створено чотири нові центри, що можуть надавати
освітні послуги:
- Науково-навчальний центр бізнес-аналітики (кафедра економічної
кібернетики ННІ БТ «УАБС»);
- Центр з консультаційної підтримки і облікового супроводження
соціальних ініціатив та бізнесу (кафедра бухгалтерського обліку та
оподаткування ННІ БТ «УАБС»);
- Центр професійного розвитку та мовної освіти «Academia» (кафедра
іноземних мов ННІ БТ «УАБС»)
- Центр бізнес-комунікацій на базі Конгрес-центру СумДУ.
Новостворені центри ННІ БТ «УАБС» успішно почали працювати та
надавали платні освітні послуги як студентам університету, так і іншим особам,
з вивчення англійської та німецької мов, а також за актуальними напрямками:
«Аналіз, моделювання та прогнозування SAS», «Використання прикладного
рішення «С:Бухгалтерія 8 для України» для студентів 4го курсу спеціальності
«Облік і аудит», «Неприбуткові організації: особливості обліку та
оподаткування».
Розпочав роботу створений у 2015 році міжфакультетський Навчальнометодичний центр з підготовки до сертифікації персоналу з менеджменту – ННІ
ФЕМ ім. О.Балацького (каф. управління) сумісно з ТеСЕТ (каф. ТМВІ).
Вцілому на базі факультетів, інститутів та інших структурних підрозділів
СумДУ діє 32 навчальні центри, що загалом на 3 центри більше проти 29 у 2015
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році, і 69% з них надавали платні освітні послуги протягом року. Тенденція
представлена в таблиці 3.
Таблиця 3 Співвідношення створених центрів та центрів, які надавали
платні освітні послуги протягом року
Показники
Кількість центрів, всього
у т.ч. надавали платні освітні послуги
Вітсоток центрів, які надавали платні освітні послуги

2014
24
15
63

2015
29
18
62

2016
32
22
69

Вцілому по центрах СумДУ обсяг навчальних доручень у 2016 році склав
10403 академічних годин – 17 ставок (з розрахунку 1 ст. – 600 годин), що на
33% більше ніж у 2015 році.
Контингент осіб, яким надані платні освітні послуги навчальними
центрами СумДУ в 2016 р. становить 2 832 осіб, з яких 56% слухачів не
навчаються в університеті на постійній основі.
IV Перепідготовка та магістерські програми
У 2016 році ЦППО забезпечує закінчення підготовки слухачів за
програмами перепідготовки: «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит»,
«Менеджмент організацій і адміністрування», «Інформатика», магістерською
програмою «Бізнес-адміністрування»; підготовку студентів за магістерською
програмою «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба»).
Враховуючи зміни у законодавстві про вищу освіту формування
контингенту за напрямами перепідготовки спеціалістів у 2016 році не
відбулося. Продовжують навчання за вказаними напрямами слухачі, зараховані
у попередні роки. Так за спеціальністю «Економіка підприємства» – 11 осіб;
«Інформатика» – 5 осіб; «Фінанси і кредит» – 2 особи; «Менеджмент
організацій і адміністрування» – 2 особи.
У 2016 році шляхом участі у конкурсі ЦППО отримало замовлення від
Національного агентства України з питань державної служби на підготовку
магістрів за напрямом 074 «Публічне управління та адміністрування» за
заочною формою навчання у кількості 25 осіб, що відповідає ліцензійному
обсягу. На рисунку 2 зображено аналіз формування контингенту за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
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Державна служба, заочна форма навчання
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Рис. 2 Аналіз формування контингенту за спеціальністю «Публічне управління
та адміністрування» («Державна служба»)
У 2016 році за вказаним напрямом підготовки за підсумками вступних
випробувань зараховано на навчання 25 осіб (подано заяв – 48), що на 7 осіб
більше ніж у 2015 році.

