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Кількість спеціальностей за заочною та дистанційною формами навчання 1

Освітній рівень  

Заочна форма навчання 

спец (осв.прогр.) 

Дистанційна форма 

навчання 

спец (осв.прогр.) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Бакалавр 19(25) 17(23) 20(25) 13(14) 14(15) 15(16) 

Магістр 20(33) 20(30) 21(32) 9(11) 11(14) 12(15) 

 

Динаміка зміни контингенту за заочною (дистанційною) формою навчання
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Прийом на 1 курс бакалавратури, осіб 2

Прийом на 1 курс бакалавратури у розрізі спеціальностей, осіб



Вступ за освітнім ступенем «бакалавр» за скороченим терміном навчання

на основі ОКР «молодшого спеціаліста» 3

Вступ за освітнім ступенем «бакалавр» за скороченим терміном навчання

у розрізі структурних підрозділів



4Прийом за паралельною освітою, осіб

Контингент студентів денної форми

навчання при вступі за програмами

паралельної освіти

Аналіз перерозподілу контингенту 

денної форми навчання при вступі за 

програмами паралельної освіти за 

відповідними підрозділами



5Вступ за освітнім ступенем магістр, осіб

Розподіл контингенту студентів при вступі до 

магістратури по підрозділам



Профорієнтаційні заходи, проведені у 2019 р. 6
№ Назва заходу Кількісний показник 

2018 2019 

1 Виїзні тренувальні тестування ЗНО для учнів 
(студентів) професійно-технічних ЗО та 
технікумів (коледжів) 

1013 
учасників 

864 
 учасники 

2 День спеціальності СумДУ на базі ТЦДК 17 
закладів 

19  
закладів 

3 Виїзні навчально-методичні семінари 
«Інноваційні інформаційні технології в освіті 
та навчально-виробничому процесі» 

175 
учасників 

110 
учасників 

4 Анкетування випускників закладів освіти 480 
учасників 

584 
учасники 

5 Виготовлення та розміщення аудіореклами 
на місцевих FM-станціях у 7 регіонах 
розташування ТЦДК, розміщення зовнішньої 
реклами в м.Суми 

 вперше 

6 Розширення мережі ТЦДК 2  
угоди 

3  
угоди 

7 Комплексна профорієнтаційна робота з 
СОІППО (семінари, презентації) 

 за окремим 
графіком 

8 Реєстрація учасників до складання ЄВІ та 
ЄФВВ, в т.ч. на базі ТЦДК 

102  
особи 

134  
особи 

9 Сумісна робота з центром військово-
патріотичного виховання 

 за окремим 
графіком 

10 Робота у соціальних мережах:  
Facebook, «група ЦЗДВН» 
 

 Показник 
охоплення 

аудиторії >9000 

Instagram, Telegram  вперше  

Viber-групи   вперше 
кількість 
 груп-16 

11 Сумісно з Ulab СумДУ розробка віртуального 
героя та інтерактивного календаря 

  

вперше 
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8
Профорієнтаційні заходи щодо формування контингенту на 2020 р.

№ Назва заходу Відповідальні Терміни 

1 Сумісно з інститутами (факультетами), ДДО та ПР 
розробити стратегію проведення профорієнтаційної 
роботи у закладах освіти України, віддалених від СумДУ, 
організувати та забезпечити проведення роботи 

У відповідності  
до додатку А 

протягом 
року 

2 Розширити мережу ТЦДК шляхом укладання договорів 
про співпрацю не менше ніж з 10 закладами освіти, 
установами, організаціями 

Директор ЦЗДВН з 
заступниками, заступники 

директорів (деканів) з 
заочно-дистанційної 

форми навчання 

протягом 
року 

3 Продовжити практику проведення виїзних 
навчально-методичних семінарів «Інноваційні 
інформаційні технології в освіті та навчально-
виробничому процесі» 

У відповідності  
до додатку Б 

протягом 
року 

4 Сумісно з ДМО реалізовувати політику пошуку 
іноземних студентів на англомовні програми 
дистанційної форми навчання 

Директор ЦЗДВН з 
заступниками, заступники 

директорів (деканів) з 
заочно-дистанційної 

форми навчання 

протягом 
року 

5 Сумісно з відділом ПІЗЗК організувати та провести 
інформаційно-роз’яснювальну роботу з відділами по 
роботі з персоналом на підприємствах м.Суми та 
області                      вперше 

Директор ЦЗДВН з 
заступниками, заступники 

директорів (деканів) з 
заочно-дистанційної 

форми навчання 

до 
30.06.2020  

6 Підготувати пропозиції для Департаменту 
соціального захисту щодо навчання осіб з 
інвалідністю            вперше 

Директор ЦЗДВН з 
заступниками 

до 
30.06.2020 

7 Сумісно з ДДО та ПР продовження практики 
проведення «Днів університету», проведення 
пробних тестувань, реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ, 
наповнення БД випускників шляхом анкетування 

Директор ЦЗДВН з 
заступниками, заступники 

директорів (деканів) з 
заочно-дистанційної 

форми навчання 

до 
30.06.2020 

8 Реалізувати окрему роботу щодо спеціальностей, 
прийом за якими у 2020 р.  оголошено вперше 

Директор ЦЗДВН з 
заступниками, заступники 

директорів (деканів) з 
заочно-дистанційної 

форми навчання 

до 
30.06.2020 

9 Розширення діяльності центру профорієнтації на базі 
Хоружівського ТЦДК. Реалізація сумісних заходів на 
базі СОІППО 

Директор ЦЗДВН з 
заступниками, заступники 

директорів (деканів) з 
заочно-дистанційної 

форми навчання 

за 
окремим 
графіком 

10 Продовження роботи у соціальних мережах, 
створення відео контенту, розміщення аудіо та 
зовнішньої реклами 

Директор ЦЗДВН з 
заступниками 

за 
окремим 
графіком 

 



Структура 9
• деканат по роботі зі студентами заочної форми навчання

• деканат по роботі зі студентами дистанційної форми навчання (електронний деканат)

• відбіркова комісія з питань вступу на навчання та з питань переводів (поновлень)

• методичний відділ

№ Форма навчання Бакалавр Магістр 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 ЗАОЧ. ФОРМА (Спеціальності) 19 17 20 20  20 22 

                            (Освітні програми) 25 23 25 33  30 32 

2 ДИСТ. ФОРМА (укр.) (Спеціальності ) 13 14 15 9  11  12 

                            (укр.) (Освітні програми ) 14 15 16 11  14  15 

 

У 2019 році додано 2 україномовні програми:
1) ОС бакалавр спеціальність 142 Енергетичне машинобудування (освітня програма 

«Холодильні машини і установки») 
2) ОС магістр спеціальність 081 Право (освітня програма «Правознавство»)

У 2020 році оголошено прийом за 3-ма україномовними програми:
1) ОС бакалавр спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітні

програми «Державні та місцеві фінанси», «Банківська справа»), 
2) ОС магістр: спеціальність 061 Журналістика (освітня програма «Журналістика»)

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітні
програми «Банківська справа») 



Територіальні центри дистанційних комунікацій 10



11Обсяги видання науково-методичної літератури 

для студентів заочної та форми навчання

У 2019 році вперше запроваджено інститут тьюторства на всіх підрозділах, де 
ведеться супроводження навчального процесу за дистанційною формою. 

У 2019 році розроблено та затверджено у встановленому порядку «Положення про 
застосування дистанційної форми навчання в ЦЗВДН»

У 2020 році:Стратегія розвитку дистанційного навчання в СумДУ



Дякую за увагу


