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

ЗВІТ
за підсумками роботи ЦППО
у 2020р.
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Робота ЦППО у 2020 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,
консультацій тощо (з безпосередньою організацією на базі ЦППО та на базі
інших структурних підрозділів СумДУ); розробку робочих планів і програм на
основі типових навчальних планів і програм; пошук інноваційних проєктів
щодо надання освітніх послуг з урахуванням потреб ринку праці та потреб
замовлень підприємств, установ, організацій; здійснення у встановленому
порядку професійного навчання населення, а також залучення до цих проєктів
кафедр та центрів, які надають послуги з освіти дорослих.
І Підвищення кваліфікації працівників
підприємств та організацій на базі СумДУ
У 2020 році вперше Центр професійної та післядипломної освіти СумДУ:
1. Організовує:
- підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади
категорії «Б» за загальною професійною (сертифікатною) програмою;
- підвищення кваліфікації державних службовців з питань комунікації та
взаємодії за загальною короткостроковою програмою;
- підвищення кваліфікації державних службовців з питань гендерної
рівності за загальною короткостроковою програмою;
- підвищення кваліфікації державних службовців з питань інформаційної
безпеки за загальною короткостроковою програмою;
- підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання
прав людини та протидії дискримінації за загальною короткостроковою
програмою;
- підвищення кваліфікації державних службовців з питань стратегічного
управління та планування за загальною короткостроковою програмою;
- підвищення кваліфікації державних службовців з питань управління
змінами за загальною короткостроковою програмою.
2. Започаткував впровадження програми підвищення кваліфікації on-line
за напрямком «Психологія спілкування» для державних службовців за кошти
фізичних та юридичних осіб.
В 2020 році шляхом участі у конкурсному відборі від Національного
агентства України з питань державної служби було отримано замовлення на
підвищення кваліфікації державних службовців загальною кількістю 2030 осіб.
Як і в попередньому році ЦППО продовжує роботу щодо підвищення
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кваліфікації арбітражних керуючих.
Також у 2020 році були проведені курси з навчання приватних виконавців.
У таблиці 1 наведені результати діяльності роботи Центру професійної та
післядипломної освіти у 2020 році.
Таблиця 1
Курси на базі ЦППО у 2020 р.
Напрями діяльності, які були організовані в центрі
Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих
Навчання приватних виконавців
Підвищення кваліфікації державних службовців з питань
запобігання корупції
Підвищення кваліфікації "Психологія спілкування"
(дистанційно)
Підвищення кваліфікації державних службовців з питань
управління фінансами
Підвищення кваліфікації державних службовців з питань
комунікації та взаємодії
Підвищення кваліфікації державних службовців з питань
гендерної рівності
Підвищення кваліфікації державних службовців з питань
інформаційної безпеки
Підвищення кваліфікації державних службовців з питань
дотримання прав людини та протидії дискримінації
Підвищення кваліфікації державних службовців з питань
стратегічного управління та планування
Підвищення кваліфікації державних службовців з питань
управління змінами
Підвищення кваліфікації державних службовців, які займають
посади категорії "Б"
Підготовка електрозварників ручного зварювання за
технологіями TIG, MIG, MAG, MMA (сумісно з ННВЦ
"ТСММ" каф. ПМ і ТКМ) - супроводження курсу
підвищення кваліфікації "Інформаційні стратегії ефективної
комунікації" за напрямком підготовки "Журналістика" супроводження курсу
Всього:

Обсяг
навчальних
доручень за
рік (годин)

Кількість
слухачів,
(осіб)
10

33,3

7

188

300*

451

1139

0

200*

326

300*

255

40*

40

80*

65

50*

42,5

80*

65

180*

123

800*

1928

18**

480

1**

10

3205

4006,8

* За участі кафедр СумДУ
** Супровід курсів

Контингент слухачів відносно 2019 року збільшився у 2,4 рази (1314 осіб –
у 2019 році до 3205 осіб – у 2020 році).
Обсяг навчальних доручень ЦППО у 2020 році склав 4006,8 годин, що у
2,4 рази більше у порівнянні з 2019 роком (1654,28 годин).
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У 2020 році завдяки організації освітніх послуг в on-line режимі, ЦППО
підвищував кваліфікацію державних службовців наступних організацій:
Головне управління пенсійного фонду України у Сумській області;
Головне управління статистики у Сумській області;
Головне управління державної казначейської служби у Сумській області;
Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській
області;
Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській
області;
Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Сумській області;
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області;
Головне управління Державної податкової служби у Сумській області;
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської області;
Державна екологічна інспекція у Сумській області;
Сумська обласна прокуратура;
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг;
Чорноморська митниця Держмитслужби;
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
Управління державної міграційної служби у Сумській, Київській,
Харківській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Львівській областях.
До цієї роботи були залучені кафедри: управління; фінансів, банківської
справи та страхування; економічної кібернетики; фінансів і підприємництва;
маркетингу; кримінально-правових дисциплін та судочинства; електроніки та
комп`ютерної техніки; журналістики та філології; психологіїї, політології та
соціокультурних технологій.
ІІ Автопідготовка
У 2020 році в автошколі СумДУ були проведені курси з підготовки водіїв
категорії "В" для 197 осіб, що практично на рівні показника 2019 року (+ 1
особа). Фактично у 2020 році на курси було зараховано 213 осіб, але 6 осіб були
відраховані через відсутність бажання навчатися on-line.
У звязку із запровадженням карантинних обмежень повязаних із
COVID-19 в 2020 р. розпочато on-line навчання, що дозволило підготувати 3
групи водіїв категорії "В" загальною чисельністю 65 осіб. Також в цьому розі
розпочата співпраця з Департаментом соціального засихту населення Сумської
міської ради щодо підготовки на курсах водіїв учасників АТО загальною
кількістю 41 особа (2 групи).
При аналізі контингенту (слухачів з числа студентів СумДУ та ззовні)
(рис. 1) автошкола СумДУ користується попитом серед населення міста.
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В 2020 році обсяг зовнішнього контингенту зріс в 1,7 рази (на 47 осіб
більше ніж у 2019 році (72 особи)).
В 2020 році, як і в 2019 році були проведені профорієнтаційні заходи, щодо
залучення студентів для отримання водійського посвідчення на території
Медичного Інституту СумДУ та навчального кампусу по Петропавлівській
(ННІ БТ «УАБС» та ННІ Права). Сформувати групи для навчання на базі цих
структурних підрозділів нажаль не вдалося.

Рисунок 1 Аналіз контингенту слухачів з числа студентів СумДУ та інших
користувачів послуг
Збільшення слухачів в 2020 році в автошколі СумДУ пов’язано зі змінами
зовнішнього контингенту та запровадженням оn-line навчання.
В 2020 році пройдено акредитацію курсів з підготовки водіїв категорії "В"
в РСЦ МВС України. Збережено ліцензійні обсяги минулих років та отримано
безстрокове свідоцтво про акредитацію СумДУ. Пройдено акредитацію курсів з
підготовки водіїв категорії «А», «В», «С» у ВСП КІПФК СумДУ (м. Конотоп).
IІІ Магістерські програми
У 2020 році на базі ЦППО продовжується підготовка магістрів за освітньопрофесійними програмами «Управління та адміністрування в охороні здоров’я»
та «Державна служба» спеціальності 281 «Публічне управління та
адміністрування».
За підсумками двох етапів вступної кампанії на навчання за освітньою
програмою «Управління та адміністрування в охороні здоров’я» за кошти
фізичних та юридичних осіб було зараховано 32 слухачі (що в 3 рази менше
порівняно з минулим роком (99 осіб у 2019 р.)).
У поточному році, шляхом участі в конкурсі було отримано фінансування
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від Національного агентства України з питань державної служби на підготовку
магістрів за заочної форми навчання за напрямом 281 «Публічне управління та
адміністрування» освітньо-професійної програми «Державна служба» у
кількості 35 осіб (що на 5 осіб більше минулорічного показника).
За підсумками вступних випробувань в 2020 році було зараховано на
навчання 46 осіб (35 осіб – за кошти державного контракту ( + 5 осіб відносно
показника 2019 року) та 11 осіб – за кошти фізичних та юридичних осіб ( + 5
осіб відносно показника 2019 року)). Серед контингенту 2020 року 35 осіб з
м. Суми (що на 6 осіб більше відносно 2019 року (29 осіб), 10 осіб з м. Конотоп
(що на 6 осіб більше ніж у 2019 році (4 особи) та 6 осіб з м. Прилуки. За
результатами вступної кампанії було сформовано 2 групи: в м. Суми та
м. Конотоп (в 2019 році – 1 група) (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка зарахування контингенту освтньо-професійної програми
«Державна служба» в розрізі міст за 2018-2020 рр.
Місто
м. Конотоп, осіб
м. Шостка, осіб
м. Суми, осіб
Всього, осіб

2018 р.
23
9
19
51

2019 р.
4
3
29
36

2020 р.
10
0
35
45

Відхилення +/+6
–3
+6
–9

Однак, загальний приріст контингенту в 2020 році порівняно з 2019
роком скоротився на 57 осіб (в 1,7 рази).
Динаміка формування контингенту студентів ЦППО за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування» представлена на рис. 2.
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Рисунок 2 Аналіз формування контингенту за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування»

7

В ЦППО продовжують навчання магістри освітньо-професійної програми
«Управління та адміністрування в охороні здоров’я» спеціальності 281
«Публічне управління та адміністрування» 2019 року прийому у кількості 41
особа.
В 2020 році в лютому випушено 26 студентів 2017 року прийому та в
грудні – 33 студента 2019 року прийому освітньої програми «Державна
служба» і 51 студент освітньої програми «Управління та адміністрування в
охороні здоров’я» 2019 року прийому. Станом на 1 січня 2021 року контингент
здобувачів освіти ЦППО складає 118 осіб.
Також, в 2020 році Сумський державний університет брав участь у ряді
конкурсів, оголошених Націанальним агентством України з питань державної
служби. Зокрема, університет отримав відзнаку за активну участь у
Всеукраїнському конкурсі творчих робіт серед молоді.
Центр професійної та післядипломної освіти відзначено подякою за
активну участь у конкурсі «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у
системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих
державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».
ІV Платні послуги навчальних центрів та структурних підрозділів СумДУ
У 2020 році кількість навчальних центрів та структурних підрозділів
СумДУ, які надавали додаткові платні освітні послуги протягом року – 41, що
на 6,8% менше, ніж у 2019 році (44).
У 2020 році новостворено два центри, які можуть надавати додаткові
освітні послуги:
 Навчально-науковий центр «Імітаційне моделювання та аналіз
систем» (ННЦ ІМАС) при кафедрі комп`ютерних наук (секція "Інформаційні
технології проектування") Факультету електроніки та інформаційних
технологій;
 Гепатологічний центр Медичного інституту Сум ДУ.
У 2020 році (у порівнянні з 2019 року) запрацював Освітньо-науковий
дослідницький центр «Фінансові перспективи» кафедри фінансів, банківської
справи та страхування ННІ БТ «УАБС».
Не надавали освітні послуги у 2020 році (у порівнянні з 2019 роком)
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наступні навчальні центри:

Регіональний навчально-науковий центр «Промислові інформаційні
технології, електроніка та приводи», кафедра комп`ютерних наук (секція
"КСУ"), ЕлІТ;

Науково-навчальний центр екології та нових технологій, кафедра
екології та природозахисних технологій, ТеСЕТ;

Ресурсний центр з надання соціально-психологічної допомоги,
кафедра психології, політології та соціокультурних технологій, ІФСК
Вцілому по центрах СумДУ обсяг навчальних доручень у 2020 році склав
20 970 академічних годин (без ЦППО та Автошколи). Якщо умовно перевести
на кадрове забезпечення освітнього процесу, то це – 35 ставок (із розрахунку 1
ст. – 600 годин), що на 10% менше ніж у 2019 році (- 2268 годин, в 2019 році
обсяг навчальних доручень – 23 238 години).
Динаміка обсягів навчальних доручень (у т.ч. ЦППО та Автопідготовка) за
2016–2020 рр. представлена на рис. 3.

Рисунок 3 Динаміка обсягів навчальних доручень (у т.ч. ЦППО та
Автопідготовка) за 2016–2020 рр.
Контингент осіб, яким надані платні освітні послуги навчальними
центрами та структурними підрозділами СумДУ в 2020 р. становить 5 415 осіб,
з яких 84% слухачів не навчаються в університеті на постійній основі (2019 рік
– 4 396 особи; 75% – не студенти СумДУ) (табл. 7).
Динаміка кількості слухачів, яким було надано додаткові платні освітні
послуги (у т.ч. ЦППО та Автопідготовка) за 2016–2020 рр. представлена на
рис. 4.

9

Рисунок 4 Динаміка кількості слухачів, яким було надано додаткові платні
освітні послуги (у т.ч. ЦППО та Автопідготовка) за 2016–2020 рр., осіб
V Підсумки виконання завдань роботи ЦППО в 2020 р.
Із запланованих 14 пунктів завдань на 2020 рік з причини карантинних
обмежень COVID-19 не були виконані наступні пункти:
1. Звернутися до студентського самоврядуванням за допомогою щодо
популяризації серед студентів СумДУ підготовки кваліфікованих робітників з
професії 5123 «Офіціант».
2. Активізувати роботу щодо залучення студентів для отримання
водійського посвідчення, а саме провести профорієнтаційні заходи, щодо
забезпечення надання послуг на площадці по Петропавлівській (ННІ БТ
«УАБС» та ННІ Права).
3. Провести атестацію та здачу матеріалів самоаналізу закладів освіти
(професії «Офіціант», «Електрозварник ручного зварювання» – термін атестації
листопад 2020, термін подачі матеріалів – 01.10.2020) (в разі формування груп).
4. Спільно з кафедрою управління підготувати ліцензійну справу з
підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування».
Решта завдань, запланованих на 2020 р., виконані у повному обсязі.
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VІ Основні завдання роботи ЦППО на 2021 р.
1. Продовжувати роботу по налагодженню/підтримці взаємовигідних
зв’язків із підприємствами, установами та організаціями м. Сум, Сумської області
та інших регіонів стосовно залучення працівників на курси освітніх послуг
СумДУ.
2. Продовжити роботу з Національним агентством України з питань
державної служби з приводу підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування» («Державна служба»).
3. Продовжити роботу з Національним агентством України з питань
державної служби з приводу розширення переліку програм професійного навчання
(підвищення кваліфікації).
4. Спільно з кафедрами управління та громадського здоров’я провести
профорієнтаційні заходи щодо підготовки магістрів освітньо-професійної
програми «Управління та адміністрування в охороні здоров’я».
5. Звернутися до студентського самоврядуванням за допомогою щодо
популяризації серед студентів СумДУ підготовки кваліфікованих робітників з
професії 5123 «Офіціант».
6. Здійснювати постійний моніторинг ринку праці та освіти з метою
визначення нових on-line напрямків діяльності для надання інформації
кафедральним та загальноуніверситетським центрам.
7. Більш активно залучати кафедри до організації і проведення
короткострокових курсів із підвищення кваліфікації та тренінгів за професійним
спрямуванням.
8. Звернутися до кафедр СумДУ щодо розробки нових або адаптації
існуючих дистанційних курсів за тематиками замовників.
9. Активізувати роботу щодо залучення студентів для отримання
водійського посвідчення, а саме провести профорієнтаційні заходи, щодо
забезпечення надання послуг на площадці по Петропавлівській (ННІ БТ «УАБС»
та ННІ Права).
10. Прийняти учать у програмах Департаменту соціального захисту
населення Сумської міської ради щодо навчання учасників антитерористичної
операції (навчання на курсах водіїв за тристоронніми договорами в разі виділення
фінансування).
11. Провести атестацію та здачу матеріалів самоаналізу закладів освіти
(професії «Офіціант», «Електрозварник ручного зварювання») (в разі формування
груп).
12. Реалізація планів, затверджених відповідними напрямками діяльності
Стратегії розвитку СумДУ.

Директор ЦППО

Старченко Л.В.

