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

ЗВІТ
за підсумками роботи ЦППО
у 2017 р.
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Робота ЦППО у 2017 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 атестацій, 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 2017 році вперше Центр професійної та післядипломної освіти СумДУ:
1. Спільно з кафедрою журналістики та філології організовує та приймає
участь у проведенні атестації осіб, які претендують на вступ на державну
службу, щодо вільного володіння державною мовою;
2. Організовує підтвердження вільного володіння державною мовою без
проходження атестації;
3. Із залученням викладачів Медичного інституту СумДУ проводить
курси з підвищення кваліфікації за програмою «Обіг та використання
наркотичник засобів» для працівників Державної служби з лікарських засобів
та контролю за наркотиками у Сумській області
В цьому році Центром продовжена робота щодо підвищення кваліфікації
державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування з питань
запобігання та протидії корупції. В 2017 році шляхом участі у конкурсному
відборі було отримано замовлення на підготовку 300 осіб від Національного
агентства України з питань державної служби. Семінари проходили у м. Суми
на базі СумДУ.
Як і у попередньому році ЦППО продовжує роботу щодо підвищення
кваліфікації арбітражних керуючих.
У таблиці 1 наведені результати діяльності роботи Центр професійної та
післядипломної освіти у 2017 році.

3

Таблиця 1 - Курси на базі ЦППО у 2017 р.
Напрями діяльності, які були організовані в центрі

Обсяг
навчальних
доручень за
рік (годин)
35
204,0
4
30,0

Кількість
слухачів,
(осіб)

Охоронник (1-2 розряд)
Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих
Підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування з питань
запобігання і протидії корупції
Атестація осіб, які претендують на вступ на державну
службу щодо вільного володіння державною мовою
Підтвердження вільного володіння державною мовою без
проходження атестації відповідно до п. 56 Постанови
КМУ № 818 від 25 жовтня 2017 р.
Підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Обіг та
використання наркотичних засобів»
Тренінг для школярів «Знайомство з СумДУ»
Наукові консультації (інформаційно-консультаційні
послуги за напрямом «Менеджмент» за програмою
«Проектний менеджмент»)
Професійно-орієнтаційні аспекти суспільних відносин та
виробничої діяльності
Всього:

300

120,0

355

708,6

600

–

4

8,0

14

4,0

28

42,4

16

578,0

1356

1695,0

ІІ Автопідготовка
У 2017 році в автошколі СумДУ були проведені курси з підготовки водіїв
категорії "В" для 185 осіб, що на 121 особу менше, ніж в 2016 році.
В цьому році було набрано на навчання 8 груп.
При аналізі контингенту (слухачів з числа студентів СумДУ та ззовні)
(рис. 1) автошкола СумДУ втрачає попит серед населення міста. Зменшення
зовнішнього контингенту складае – 43,3 % (на 54 особи менше ніж в 2016 році).
350
300
250
246

Кількість

200

219
227

150
100

209
130

169

50
0

207

227

23

35

2010

2011

63

57

2012

2013

Кількість зовнішніх слухачів

92

91

97

2014

2015

2016

55
2017

Кількість слухачів з числа студентів

Рис. 1 Аналіз контингенту слухачів з числа студентів СумДУ та інших
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користувачів послуг
Зменшення кількості слухачів спостерігаєть по всіх автошколам міста
Суми. Переважно це пов’язано зі збільшенням вартості навчання.
ІІІ Платні послуги навчальних центрів СумДУ
Результати роботи навчальних центрів СумДУ у 2017 р. детально
представлені у Додатках А, Б.
У 2017 році було створено вісім нових центрів, що можуть надавати
освітні послуги:
1. Начально-методичний центр Microsoft Imagine Academy (2017 р.),
кафедра моделювання складни систем.
2. Центр сприяння регіональному розвитку (2017 р.), кафедра філософії.
3. Ресурсний центр з надання соціально-психологічної допомоги (2017
р.), кафедра психологіїї, політології та соціокультурних технологій.
4. Навчально-методичний центр слов`янських мов "Лінгвістичний центр
слов`янських мов СумДУ" (2017 р.), кафедра мовної підготовки іноземних
громадян.
5. Навчально-методичний центр німецької мови "Німецький центр
СумДУ" (2017 р.), кафедра іноземних мов.
6. Освітньо-науковий дослідницький центр "Фінансові перспективи"
(2017 р.), кафедра фінансів, банківської справи та страхування.
7. Науково-консультативний центр правових досліджень (2015 р.). У 2017
році було внесено зміни до положення та розширено напрями діяльності на
надання освітніх послуг.
8. Навчально-науковий діагностичний центр томографії Університетської
клініки (2017 р.).
Вцілому на базі факультетів, інститутів та інших структурних підрозділів
СумДУ діє 40 навчальних центра, що загалом на 8 центрів більше проти 32 у
2016 році, 70% 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

2015
29
18

2016
32
22

2017
40
28

63

62

69

70

Вцілому по центрах СумДУ обсяг навчальних доручень у 2017 році склав
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12080 академічних годин – 20 ставок (з розрахунку 1 ст. – 600 годин), що на
14% більше ніж у 2016 році (+ 1483 годин, в 2016 році обсяг навчальних
доручень – 10597 години).
Контингент осіб, яким надані платні освітні послуги навчальними
центрами СумДУ в 2017 р. становить 3 473 осіб, з яких 68% слухачів не
навчаються в університеті на постійній основі (2016 рік – 2 876 особи; 57% – не
студенти СумДУ).
IV Перепідготовка та магістерські програми
У 2017 році ЦППО забезпечує закінчення підготовки слухачів за
програмами перепідготовки: «Фінанси і кредит», «Менеджмент організацій і
адміністрування», «Інформатика», магістерською програмою «Бізнесадміністрування»; 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 2017 році не
відбулося. Продовжують навчання за вказаними напрямами слухачі, зараховані
у попередні роки («Фінанси і кредит» – 2 особи).
У 2017 році було здійснено випуск слухачів зарахованих у попередніх
роках, що навчались за магістерськими програмами:
1. «Менеджмент» («Бізнес-адміністрування») в обсязі 19 студентів за
денною формою навчання, в т.ч. одна особа – англомовний проект;
2. «Менеджмент» («Бізнес-адміністрування») в обсязі 19 студентів за
заочною формою навчання;
3. «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») в
кількості 18 осіб за заочною формою навчання.
У 2017 році, шляхом участі в конкурсі було отримано замовлення від
Національного агентства України з питань державної служби на підготовку
магістрів у кількості 31 особа за напрямом 281 «Публічне управління та
адміністрування» за заочною формою навчання. За підсумками вступних
випробувань в 2017 році було зараховано на навчання 32 особи (1 особа – за
кошти фізичних та юридичних осіб). Приріст контингенут в 2017 році
порівняно з вступною компанією 2016 року склав 7 осіб (+28 %) (2016 рік – 25
осіб, 2017 рік – 32 особи) (рис. 3).
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Рис. 3 Аналіз формування контингенту за спеціальністю «Публічне управління
та адміністрування» («Державна служба»)
В ЦППО продовжують навчання магістри, зараховані у 2016 році на
замовлення Національного агентства України з питань державної служби на
підготовку за напрямом 074 «Публічне управління та адміністрування» за
заочною формою навчання у кількості 23 особи.

