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 1. Програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників СумДУ  

 

1.1. Довгострокові програми підвищення кваліфікації 

Деталізовані результати виконання довгострокових програм підвищення 

кваліфікації педагогічними та науково-педагогічними працівниками СумДУ 

протягом 2013-2016 років наведені у Таблиці 1. 

Протягом 2016 р. до формалізованих програм підвищення кваліфікації 

«з інноваційної педагогічної діяльності» (ліцензійний обсяг – 100 осіб) та «з 

електронних засобів та дистанційних технологій навчання» (ліцензійний 

обсяг – 100 осіб) було залучено 151 особу. При цьому значно зросла 

затребуваність програми «з електронних засобів та дистанційних технологій 

навчання». В 2016 р. програма «з електронних засобів та дистанційних 

технологій навчання» проводилась в сім етапів. Крім того було запроваджено 

практику диверсифікації рівня складності програми відповідно до рівня ІТ-

навичок слухачів. 

Зростає популярність довгострокової програми підвищення кваліфікації 

«Дворічний інтенсивний курс англійської мови». В 2016 р. навчання 

відбувалося в 10 групах, успішно завершили навчання 11 викладачів (1 

група), ще 93 педагогічних та науково-педагогічних працівника наразі 

продовжують навчання. Підготовка ведеться за різними рівнями складності 

відповідно до попереднього вхідного контролю знань слухачів. 

Відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників СумДУ» (введеного в дію наказом ректора № 848-I 

від 12.11.2012 р.) у 2016 р. за результатами звітів викладачів було зараховано 

18 індивідуальних  програм  підвищення  кваліфікації  викладачів СумДУ за 

контрольними показниками накопичувальної системи (Таблиця 1).  

В 2016 р. ФПКВ було започатковано інноваційну довгострокову 

програму підвищення кваліфікації - з активних методів навчання, на яку були 

зараховані переважно учасники та переможці конкурсу педагогічних 

інновацій, а до викладання на програмі були залучені  викладачі СумДУ, які 

мають досвід використання активних методів у навчальному процесі. Заняття 

за зазначеною програмою проходили в креативному навчальному просторі 

СумДУ – Лабораторії ідей. 

За результатами довгострокових програм підвищення кваліфікації у 

2016 р. ФПКВ започаткував анонімне опитування слухачів. В результаті 

отримано інформацію щодо можливостей покращення програм. За 

результатами трьох етапів опитування за трьома аналогічними програмами 

пропозиції були враховані в програмах підвищення кваліфікації, які пройшли 

в осінньому семестрі 2016-2017 н.р., в тому числі започатковано нову 

програму з активних методів навчання. 
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Таблиця 1 – Статистика виконання програм підвищення кваліфікації педагогічними і  

науково-педагогічними працівниками СумДУ (за видами програм) 

 
Структурні 

підрозділи 
Електронні засоби та дистанційні  

технології навчання 
Інноваційна педагогічна 

діяльність 
За результатами 

накопичувальної системи 
Активні 

методи 

навчання 
2013 рік 2014 

рік 

2015 

рік* 
2016 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік* 
2016 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік* 
2016 

рік 

2016  

рік* 
Базовий 

ВНЗ 
22 22 16 33 13 44 38 12 

25 10 16 13 10 

ННІ БТ 

«УАБС»  

(з березня 

2016) 

- - 2* 25 - - 11* - 

- - - 2 - 

ННІ права 

(з березня 

2016) 

- - - 17 - - - 1 

- - - 1 - 

МІ 1 

 

 

- - 2 13 12 22 10 

4 4 1 2 6 

ШІ - - - - 38 30 15 10 - 1 1 - - 

КІ - - - - 31 20 19 13 - - - - - 

МК - - - - 4 8 8 2 - - - - - 

Військова 

кафедра 
- - - 1 1 3 1 4 

2 - - - - 

Загалом 23 22 18* 78 100 117 114* 52 31 15 18 18 16 

* враховано показники ДВНЗ «УАБС НБУ». 

** Програма підвищення кваліфікації з активних методів навчання започаткована в 2016 році.  
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Продовження таблиці 1 
Структурні 

підрозділи 
Дворічний інтенсивний курс англійської мови 

2013/14 н.р 2014/15 н.р 2015/16 

н.р.* 

2016/17 н.р 

Виконано 

 

Наразі 

навчаються 

Базовий 

ВНЗ 
57 50 58 - 47  

ННІ БТ 

«УАБС» 
- - - - 13 

ННІ права - - 4* - 14 

МІ 3  35 47 11 15 

ШІ - - - - - 

КІ - - - - - 

МК - - 8 - 3 

Військова 

кафедра 
- - 1 - 1 

Загалом 60 85 118 11 93 

        * враховано показники ДВНЗ «УАБС НБУ». 

 

Захисти випускних робіт за довгостроковими програмами підвищення 

кваліфікації  педагогічних і науково-педагогічних працівників ХТК ШІ 

СумДУ та КІ СумДУ, ІПТ КІ СумДУ, ПТ КІ СумДУ традиційно проводилися 

у режимі оnline (див. Таблицю 2). 

 

Таблиця 2 – Проведення заходів з підвищення кваліфікації у режимі оnline 
 

Види робіт Дата/кількість осіб 

Захист випускних робіт викладачів КІ СумДУ, ІПТ КІ 

СумДУ, ПТ КІ СумДУ 

19.10.2016/  

13 осіб 

Захист випускних робіт викладачів ХТК ШІ СумДУ 27.10.2016/ 

10 осіб 

 

За ліцензованою програмою підвищення кваліфікації «з інноваційної 

педагогічної діяльності» передбачено проходження слухачами стажування. 

Викладачі СумДУ проходили стажування на підприємствах м. Суми, а також 

на базі інших ВНЗ. Загальна чисельність викладачів-стажистів наведена у 

Таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Стажування викладачів СумДУ на базі інших ВНЗ 
 

№  Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

осіб дисц. осіб дисц. осіб дисц. осіб дисц. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 КІ СумДУ,  

ІПТ КІ СумДУ, ПТ КІ  

17 60 59 75 32 44 54 95 

2 МК СумДУ 12 12 11 14 14 21 18 43 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 ШІ СумДУ, ХТК ШІ 

СумДУ 

3 3 68 68 26 33 38 57 

4 Базовий ВНЗ 72 72 79 79 63 63 84 84 

 Загалом: 

осіб 

дисциплін 

 

104 

 

 

147 

 

217 

 

 

236 

 

135 

 

 

161 

 

194 

 

 

279 

 

1.2. Короткострокові програми підвищення кваліфікації 

Крім довгострокових програм підвищення кваліфікації ФПКВ пропонує 

ряд короткострокових програм. 

У 2016 р. на базі ФПКВ підвищили кваліфікацію 22 співробітники та 

викладачі СумДУ за короткотерміновою програмою підвищення кваліфікації 

для експертів дистанційних курсів (відповідно до наказу ректора № 0540-I 

від 09.09.2016 р. «Щодо впровадження Положення про розроблення та 

атестацію дистанційних курсів»). 

Також на базі ФПКВ підвищили кваліфікацію 43 співробітники та 

викладачі СумДУ за короткотерміновою навчально-тренувальною 

програмою підвищення кваліфікації «Профілактика спортивного 

травматизму та надання невідкладної домедичної допомоги». 

Наразі тривають заняття за програмою підвищення кваліфікації для 

інструкторів лікувально-фізичної культури. До зазначеної програми залучені 

20 співробітників та викладачів кафедри фізичної реабілітації та спортивної 

медицини МІ СумДУ. Заняття триватимуть до 20.01.2017 р.  

Для учбово-допоміжного персоналу ФПКВ було організовано 

короткотермінову програму «Технічна підтримка дистанційних курсів». За 

результатами програми атестовано 13 слухачів. 

У 2016 р. ФПКВ продовжив практику проведення семінарів. На 

семінарах свої напрацювання та ідеї презентували переможці конкурсу 

педагогічних інновацій. Запроваджено новий формат проведення семінарів: 

презентація до 20 хвилин та дискусія. Протягом одного семінару мали змогу 

виступити 2-3 спікера за суміжною тематикою. За результатами проведених 

семінарів найбільш цікаві для аудиторії теми були включені в нову програму 

підвищення кваліфікації з активних методів навчання. 

Крім того ФПКВ залучав представників іноземних високорейтингових 

ВНЗ в якості спікерів на вебінарах. В результаті викладачі СумДУ мали 

змогу долучитися до дискусії та обмінятися досвідом з колегами. 

Крім того ФПКВ спільно з іншими структурними підрозділами СумДУ 

(Центром вебометрії та веб-маркетингу, ЦЗДВН, ОМЦТЕН, кафедрою 

фізичного виховання і спорту, кафедрою фізичної реабілітації та спортивної 

медицини Гендерним ресурсним центром, ЦКТ, ЦНТЕI, Навчально-

методичним вiддiлом, ВІРД тощо) були організовані та проведені 

короткотермінові заходи підвищення кваліфікації, за результатами яких 
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учасники отримали відповідні довідки, що враховуються при обрахунку 

результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками 

накопичувальної системи (див. Таблицю 4).  

Відповідно до спільного розпорядження голови Сумської обласної 

державної адміністрації та голови Сумської обласної ради № 620-ОД/47 від 

30.12.2015 р. «Про організацію підвищення кваліфікації державних 

службовців, посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, керівних працівників підприємств, установ, організацій 

державної та комунальної форм власності області у 2016 році» та на 

замовлення Сумського центру післядипломної освіти співробітниками та 

викладачами СумДУ у 2016 р. були проведені тематичні семінари за 

напрямом «Інформаційно-комп’ютерні технології в управлінській 

діяльності» (викладачі: Півень А.Г., начальник ЦКТ; Горлач Т.М., начальник 

НМЦ «Проф-ІТ») для державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування області за напрямом «Особисте та командне лідерство» 

(викладачі: Валенкевич Л.П., доц. кафедри управління; Євдокимова А.В., ст. 

викладач кафедри управління; Гуменний М.В., провідний фахівець 

Спортивного клубу СумДУ), «Практичні питання управління персоналом в 

органах місцевого самоврядування» (викладач: Валенкевич Л.П., доц. 

кафедри управління), «Міжбюджетні відносини та принципи формування 

бюджетів на основі програмно-цільового підходу» (Теліженко О.М., зав. 

кафедри управління). 

У 2016 р. ФПКВ сумісно з ЦЗДВН було проведено ряд 

профорієнтаційних та інформаційних заходів на базі ШІ СумДУ, КІ СумДУ, 

базового ВНЗ. 

 

Таблиця 4 – Короткотермінові заходи ФПКВ з підвищення кваліфікації  

у 2016 р.  (з видачею відповідних документів) 
 

Вид заходу 

Дата Назва заходу 
Кількість 

годин 

Кількість 

учасників, 

осіб 
1 2 3 4 5 

Коротко- 

термінові 

програми 

підвищення 

кваліфікації 

30.06-

13.07.2016 
Технічна підтримка дистанційних курсів 20 13 

10.10-

13.10.2016 

Профілактика спортивного травматизму та 

надання невідкладної домедичної допомоги 
20 35 

31.10-

03.11.2016 

Профілактика спортивного травматизму та 

надання невідкладної домедичної допомоги 
20 8 

28.10-

25.11.2016 

Програма підвищення кваліфікації для 

Експертів дистанційних курсів СумДУ 
10 22 

09.12.2016-

20.01.2017 

Підвищення кваліфікації для інструкторів 

лікувально-фізичної культури СумДУ 
108 20* 

                                                                    Всього за розділом: 178  
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Продовження таблиці 4 
1 2 3 4 5 

Міжнародні 

вебінари 

11.02.2016 Міжнародний вебінар з проблемно-

орієнтованого навчання за участі спікерів з 

Університету Санкт-Галлена (Швейцарія), 

Університету Аалборгу (Данія) 

2 24 

30.11.2016 Міжнародний вебінар на тему «Публікація в 

міжнародних виданнях» за участі спікера 

Массачусетського  університету (США) 

2 29 

                                                                 Всього за розділом: 4  

Тренінги 14.05.2016 Тренінг «Інструменти протидії корупції в 

діяльності комунальних підприємств, установ 

та організацій» 

5 12 

                                                                    Всього за розділом: 5  

Семінари 18.01.2016 Семінар на тему «Університетські рейтинги 

як механізм підтримки інституційного 

лідерства» 

2 25 

22.01.2016 Семінар на тему «Innovative thinking in the 

project of Green Knesset» 

2 17 

12.01- 

 25.01.2016 

Семінар-тренінг на тему «Емоційний інтелект 

в структурі професійної компетентності» 

4 55 

18.02.2016 Семінар на тему «Енергозбереження в 

побуті» 

2 10 

23.02.2016 Семінар на тему «Змішане навчання та 

міжфакультетська співпраця з метою 

удосконалення організації навчального 

процесу студентів» 

2 26 

03.03.2016  Семінар на тему «Використання власних 

мобільних пристроїв у навчальному процесі» 

1 9 

15.03.2016 Семінар на тему «Нестандартні підходи до 

організації навчального процесу студентів та 

аспірантів» 

2 19 

17.03.2016 Семінар щодо поширення інформації про 

спорт у СумДУ на місцевому та загально-

університетському рівнях 

2 30 

22.03.2016  Семінар для кафедри ПМ і ТКМ з питань 

віртуальних лабораторних робіт 

2 29 

30.03.2016 Семінар на тему «Емоційний інтелект в 

структурі професійної компетентності» 

5 10 

13.04.2016 Семінар на тему «Інноваційні підходи до 

організації аудиторних занять зі студентами» 

1 18 

19.04.2016 Семінар на тему «Інноваційні підходи до 

організації наукової діяльності студентів » 

2 23 

29.04.2016 Семінар-практикум з медіаграмотності 4 16 

11.05.2016 Семінар на тему «Креативні підходи до 

навчального процесу» 

2 13 

17.05.2016 Семінар на тему «Ефективне академічне 

письмо англійською мовою» 

1 20 

18.05.2016 Семінар на тему «Ефективне академічне 

письмо англійською мовою» 

1 22 

20.05.2016 Семінар на тему «Силіконова долина в сфері 

хмарних технологій» 

2 10 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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Продовження таблиці 4 
1 2 3 4 5 

 24.05.2016 Семінар на тему «Застосування кластерних 

обчислювань» 

1 14 

27.05.2016 Семінар на тему «Участь СумДУ у рейтингах 

QS: робота з експертами» 

1 14 

31.05.2016 Семінар на тему «Ефективне академічне 

письмо англійською мовою» 

3 32 

08.06.2016  Семінар на тему «Особливості організації 

самостійної навчальної діяльності студентів» 

1 11 

23.06.2016 Семінар на тему «Microsoft Office 365» 4 15 

06.09.2016 Семінар на тему «Теорія і практика 

забезпечення якості освіти» 

4 21 

12.10.2016 Семінар на тему «Оновлення новинного 

рядка сайту структурного підрозділу, 

взаємодія зі ЗМІ» 

2 15 

07.12.2016 Семінар на тему «Антиплагіатна програма 

Unplag як одна зі складових частин реалізації 

проекту сприяння академічній доброчесності 

в Україні (SAIUP)» 

2 15 

30.12.2016 Лекція-семінар на тему «Особливості 

просування стартапів в сфері хмарних 

технологій» 

2 10 

Інформаційно-профорієнтаційні заходи 

02.06.2016 Всеукраїнський науково-практичний семінар 

«Інноваційні ІТ-технології в навчальному 

процесі» (на базі СумДУ) 

4 61 

26.10.2016 Регіональний науково-практичний семінар 

«Інноваційні ІТ-технології в освіті та 

навчально-виробничому процесі» (на базі ШІ 

СумДУ) 

4 73 

07.12.2016 Регіональний науково-практичний семінар 

«Інноваційні ІТ-технології в освіті та 

навчально-виробничому процесі» (на базі КІ 

СумДУ) 

4 90 

Всього за розділом: 69  

ЗАГАЛОМ: 256 
годин 

866* 
(довідок та 

відповідних 

документів 

за участь) 

* Наразі 20 осіб продовжують навчання і ще не отримали відповідні документи. 

 

До викладання на всіх програмах підвищення кваліфікації у 2016 р. було 

залучено 68 викладачів СумДУ (для порівняння у 2015 р. – 58 викладачів). 

 

 

1.3. Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників з інших ВНЗ на базі СумДУ 
 

Затребуваними для зовнішніх замовників залишаються короткострокові 

програми підвищення кваліфікації у вигляді стажувань. Загальна кількість 
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учасників порівняно з попереднім роком збільшилася з 42 осіб у 2015 р. до 60 

осіб у 2016 р., що становить 43% по відношенню до 2015 р. (див. Таблиці 5 та 

6).  

Варто зазначити, що у 2016 р. на 19% зросла кількість осіб, які 

проходили стажування на базі СумДУ на платній основі. 

 

Таблиця 5 – Стажування працівників сторонніх організацій на базі 

СумДУ 
 

№ Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

1 Кількість стажистів з інших ВНЗ, чол. 61 49 42 60 

1.1 - кількість стажистів на платній основі, чол. 50 32 37 44 

2 Кількість ВНЗ, які направили викладачів на 

стажування до СумДУ, од. 

23 16 11 17 

2.1 - у т.ч кількість ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації  13 7 3 9 

2.2 - кількість областей, у яких розміщені ці ВНЗ 4 3 3 6 

2.3 - кількість країн-контрагентів 5 3 2 1 

3 Кількість інститутів, факультетів СумДУ, 

задіяних у стажуванні сторонніх працівників, 

од. 

7 5 7 7 

3.1 - кількість задіяних кафедр, од. 27 20 20 22 

3.2 - кількість дисциплін у програмах стажування, 

од. 

56 78 42 60 

 

2. Міжнародна сертифікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників СумДУ 

 

У 2016 р. спостерігається значне зростання (31%) чисельності штатних 

працівників, які мають підвищення кваліфікації відповідного міжнародного 

рівня. На 43% збільшилася кількість стажувань за кордоном з метою 

підвищення кваліфікації (див. Таблицю 6). 

 

3. Підтримка викладацьких ініціатив 

 

Відповідно до рішення Вченої ради (Протокол № 06 від 18 грудня 

2014 р.) створено Банк даних педагогічних інновацій, який розміщений на 

сайті ФПКВ. Наразі Банк даних містить педагогічні інновації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників СумДУ – переможців конкурсу 

педагогічних інновацій. ФПКВ працює над наповненням банку даних 

педагогічними інноваціями викладачів інших ВНЗ, в т.ч. інноваційними 

ідеями представників передових закордонних ВНЗ. 

У 2016 р. проведено конкурс педагогічних інновацій. 

Відповідно до наказу ректора № 0639-V від 09.12.2016 р. «Про 

проведення конкурсу «Педагогічні інновації» у 2016-2017 н.р.» розпочато 

прийом заявок на участь у другому конкурсі педагогічних інновацій. 
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Таблиця 6 – Міжнародна сертифікація викладачів СумДУ  
 

№ Показник  

(відповідно «Методики визначення 

рейтингу інститутів, факультетів і 

кафедр СумДУ») 

Структурні 

підрозділи 
2013 р. 2014 р. 2015 р.** 2016 р. 

(станом на 

03.01.2017 р.) 

штатних 

співроб., 

осіб 

сертифі-

катів, шт.  

штатних 

співроб., 

осіб 

сертифі-

катів, шт.  

штатних 

співроб., 

осіб 

сертифі-

катів, 

шт.  

штатних 

співроб., 

осіб 

сертифі-

катів, шт.  

1 Чисельність штатних працівників, 

які мають за певними напрямами 

діяльності сертифікати або 

прирівняні до них документи 

всього, в т.ч: 

 43 51 32 71 81 143 108 209 

1.1 - визначення їх міжнародно 

визнаними центрами сертифікації 

сертифікованими фахівцями 
 

(при відсутності терміну дії сертифікатів ті, 

що отримані за останні 3 роки) 

Загалом - - 4 4 4 4 8 11 

базовий ВНЗ - - 4 4 4 4 8 11 

ННІ БТ «УАБС» - - - - - - - - 

ННІ права - - - - - - - - 

МІ - - - - - - - - 

1.2 - підвищення кваліфікації 

відповідного міжнародного рівня у 

звітному році 

Загалом 43 51 32 71 77* 139* 100 198 

базовий ВНЗ 40 48 30 69 58 113 62 126 

ННІ БТ «УАБС» - - - - 5* 6* 7 14 

ННІ права - - - - 1* 1* 7 9 

МІ 3 3 2 14 13 19 24 49 

* враховано показники ДВНЗ «УАБС НБУ» 

** інформація скорегована відповідно до даних, внесених в розрахунок рейтингу структурних підрозділів в січні 2016 р., а також документів, 

які були надані до ФПКВ пізніше 

 


