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______________ А.В. Васильєв 

« 08 » січня  2015 р. 

 

 

ЗВІТ 
за підсумками роботи ФПК ПО у 2014 р. 

Робота ФПК ПО була спрямована на реалізацію освітніх, наукових, 

виробничих, міжнародних, соціокультурних та інформаційно-комунікаційних 

цілей в рамках надання освітніх послуг (у т.ч. на платній основі) для 

працівників СумДУ та сторонніх підприємств і організацій за програмами з 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

 

І Програми підвищення кваліфікації  

1.1 Програми підвищення кваліфікації працівників СумДУ 

Чисельність учасників програм підвищення кваліфікації в університеті 

щорічно зростає. У 2013/14 н.р. підвищили кваліфікацію за різними 

програмами 199 викладачів СумДУ (що на 7% більше за попередній 

навчальний рік). В осіньому семестрі 2014/15 н.р. підвищили кваліфікацію 

138 викладачів, а 116 – продовжують навчання на дворічних курсах 

англійської мови (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Статистичні дані виконання програм викладачами СумДУ 

 

Показник 

2009/10 

н.р. 

2010/11 

н.р. 

2011/12 

н.р. 

2012/13 

н.р.  

2013/14 

н.р.  

2014/2015 

н.р. (план) 
виконано не викон. виконано не викон. виконано не викон. виконано не викон. виконано не викон. виконано продовж. 

навчання 

Загалом 152 24 171 17 185 4 186 2 199 4 138 116 

 

Відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників СумДУ» а результатами звітів по «накопичувальній 

системі» було зараховано: у 2012/13 н.р. – 19 індивідуальних  програм  

підвищення  кваліфікації  викладачів СумДУ, у 2013/14 н.р. – 16, а в осіньому 

семестрі 2014/15 н.р.  – 7. 

Деталізовані результати виконання програм підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників СумДУ у 2012-14 рр. подані 

у табл. 2. 



 

 

Таблиця 2 – Статистика виконання програм підвищення кваліфікації педагогічних і  

науково-педагогічних працівників СумДУ у 2011-2014рр. 

 

 Електронні засоби та дистанційні 

технології навчання 
Інноваційна педагогічна 

діяльність 
За результатами 

накопичувальної системи 
«Англійська мова для викладачів» 

2012/13н.р. 2013/14н.р. 2014/15н.р. 2012/13н.р. 2013/14н.р. 2014/15н.р 2012/13н.р. 2013/14н.р 2014/15н.р 2012/13н.р 2013/14н.р. 2014/15н.р 
викон. не вик. викон. не вик. викон. не вик. викон. не вик. викон. не вик. викон. не вик. викон. не вик. викон. не вик. викон. не вик. викон. не вик. викон. не в. викон. не вик. 

Базовий 

ВНЗ 
23 1 22 1 22 - 32 1 13 - 43 1 4 - 25 - 6 - 34 - 57 1 70 - 

МІ 29 - 1 - - - - - 13 - 12 1 - - 4 - - - 26 - 3  - 46 - 
ШІ 3 - - - - - - - 38 - 30 - - - - - 1 - - - - - - - 
КІ 12 - - - - - - - 31 - 20 - - - - - - - - - - - - - 
МК - - - - - - 4 - 4 2 8 - - - - - - - - - - - - - 
Військова 

кафедра 
- - - - - - 2 - 1 - 3 - - - 2 - - - - - - - - - 

Загалом 67 1 23 1 22 - 38 1 100 2 116 2 19 - 16 - 7        - 60 - 60 1 116 - 
Примітки  

ТЕСЕТ 

каф. ОМІМ 

Катаржнов 

С.І. (помер) 

 

 ТЕСЕТ 

каф. 

ПГАМ 

Гулий 

О.М.  

   ЮФ 

каф.  

Права 

Сінченко 

Ю.П. 

(звільне-

ний) 

 МК 

Горбунов

Є.Д. 

Тита-

ренко 

А.В. 

(сл.зап.) 

 ЕЛІТ 

каф.ЕКТ 

Лопатчен

ко Б.К. 

МІ  

каф. 

анатомії 

людини 

Ільїн 

В.Ю. 

         Лабор 

ЦІС  

Онищен

ко Е.С. 

(звільне

ний) 

Навчання 

триває 

 

 

 

 

 

 



 

 

У весняному семестрі 2013/14 н.р. захисти випускних робіт за 

програмами підвищення кваліфікації для педагогічних і науково-

педагогічних працівників ШІ та КІ проводились Оn-line (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Проведення заходів з підвищення кваліфікації On-Line 

Дата Види робіт Кількість,осіб 

27.01.2014р Захист випускних робіт викладачів КІ СумДУ 31  

13.02.2014р Захист випускних робіт викладачів ШІ СумДУ 38  

Всього  69 

 

Стажування викладачі СумДУ проходили на підприємствах м.Сум та в 

інших ВНЗ. Загальна чисельність стажистів подана у табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Стажування викладачів СумДУ у 2011- 2014 рр. 
Підрозділи 2011/12 н.р. 2012/13 н.р.  2013/14 н.р. 2014/15 н.р. 

осіб дисц. осіб дисц. осіб дисц. осіб дисц. 

ІПТ, ПТ, КІ СумДУ 21 50 28 60 40 58 27 45 

МК СумДУ 12 23 - - 7 10 8 8 

ШІ СумДУ - - 44  44 3  3 41 48 

СумДУ 5 5 5 5 39 39 18 18 

Загалом:           осіб 

дисциплін 
38  

78 

77  

109 

89  

110 

94  

119 

  

Незважаючи на те, що з роками зростає чисельність учасників різних 

програм ПК за кордоном, потребує активізації діяльність з міжнародної 

сертифікації фахівців у визнаних в світі центрах сертифікації (в табл.5 п.1.1). 

З метою створення в СумДУ акредитованого центру IGIP за участю 

ФПК ПО підвищили кваліфікацію 4 викладачі факультету ТеСЕТ у 

міжнародно визнаному центрі сертифікації в Українській інженерно-

педагогічній академії, м. Харків. 

 

Таблиця 5– Міжнародна сертифікація викладачів СумДУ 
№ Показник (відповідно «Методики 

визначення рейтингу інститутів, 

факультетів і кафедр СумДУ») 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
штатн. 

спів- 

роб. 

серти

фі-

катів  

штатн. 

спів- 

роб. 

серти

фі-

катів  

штатн. 

спів-

роб. 

серти

фі-

катів  

штатн. 

спів- 

роб. 

серти

фі-

катів  

1 Чисельність штатних працівників 

які мають за певними напрямами 

діяльності сертифікати або 

прирівняні до них документи 

всього, в т.ч: 

 

17 

 

20 

 

19 

 

24 

 

43 

 

51 

 

29 

 

66 

1.1 - визначення їх міжнародно 

визнаними центрами сертифікації 

сертифікованими фахівцями 

12 15 8 8 - - 4 4 

1.2 - підвищення кваліфікації 

відповідного міжнародного рівня у 

звітному році 

5 5 11 16 43 51 25 62 



 

 

У 2014 р. ФПК ПО спільно з іншими факультетами та структурними 

підрозділами СумДУ були організовані та проведені 20 заходів підвищення 

кваліфікації, за участь у яких 724 учасники отримали відповідні довідки (у 

2013р. - 622 учасники, 22 заходи), що враховуються при обрахуванні 

результатів підвищення кваліфікації за контрольними показниками 

накопичувальної системи (табл. 6). Майже вдвічі зросла кількість годин на 

проведення цих заходів (215 год. у 2014 р. проти 71 год. у 2013 р.). 

 

Таблиця 6– Короткотермінові заходи ФПК ПО з підвищення кваліфікації 

у 2014 р.  (з видачею відповідних довідок) 

 
Вид заходу 

Дата Назва заходу 
Кількість 

годин 

Кількість 

учасників 

Коротко- 

термінова 

програма 

підвищення 

кваліфікації 

14.04-

18.04.14 

«Стандартизація, сертифікація та метрологічне 

забезпечення» для ДП 

«Сумистандартметрологія», СФ ПАТ 

«Укртелеком», ВП «Локомотивне депо 

«Смородине» 

58 9 

06.10-

10.10.14 

«Стандартизація, сертифікація та метрологічне 

забезпечення» для ДП  

«Сумистандартметрологія», ДТГО «Південно-

західна залізниця» 

58 9 

13.03.- 

11.04.14 

«Ефективні комунікації» для працівників 

обласного та районних центрів зайнятості 

(м.Шостка, м.Конотоп, м. Охтирка, м. Ромни, 

м. Суми) 

46 135 

22.05.14  Організація дистанційного навчання у ВНЗ 

(ШІ СумДУ) 

8  8 

06.11.14 «Ефективні комунікації – запорука успішної 

підприємницької діяльності» для безробітних 

Охтирського ЦЗ 

8 15 

10.11.14 «Легальність праці - запорука стабільності та 

впевненості у майбутньому» для безробітних 

Охтирського ЦЗ 

5 14 

                                           Всього за розділом: 183 190 

Семінари 11.02.14 Адміністрування сайтів підрозділів СумДУ 1 51 

25.03.14 Розвиток підприємницьких якостей студентів 

університету 

3 11 

28.03.14  Особливості впровадження системи 

дистанційного навчання в СумДУ 

2 9 

04.04.14  Компютерні програми для виконання 

перекладів  

2 20 

11.11.14 Електронне та on-line навчання: організаційні, 

дидактичні та програмні рішення. Відкриті 

освітні ресурси 

2 58 

13.11.14 Основи навігації БД Scopus (для викладачів 

кафедри фіз. виховання і спорту) 

2 21 

26.11.14 Питання організації навчального процесу з 

фізичного виховання  

2 29 



 

 

17.12.14 Нанотехнології, передові матеріали та нові 

виробничі технології у новій програмі 

досліджень та інновацій ЄС HORISON 2020 

6 39 

19.12.14 Планування і організація самостійної роботи 

студентів  

2 72 

23.12.14 Викладання в умовах зміни обсягів навчальної 

роботи під керівництвом викладача і 

самостійної роботи студентів 

2 27 

24.12.14 Особливості участі у міжнародній рамковій 

програмі з досліджень та інновацій ЄС 

HORISON 2020 

2 64 

Всього за розділом: 26 401 

Екскурсії 17.06.14 ТОВ «Горобина» (м. Суми) 2 40 

25.06.14 Концерн «Укрросметал» 2 58 

08.10.14 Сумська ТПП 2 35 

Всього за розділом: 6 133 

ВСЬОГО: 215 724 

 

Отримали довідки за викладання на програмах підвищення кваліфікації 

у 2014-2015 н.р. 52 викладачі СумДУ (у 2013-2014 н.р. - 22 викладачі). 

 

 

1.2 Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників з інших ВНЗ на базі СумДУ 

У 2014 р. на базі СумДУ підвищили кваліфікацію за програмою 

«Електронні засоби та дистанційні технології навчання» - 10 викладачів з 4 

ВНЗ України; за програмою «Інноваційна педагогічна діяльність» - 1 

викладач з УАБС, що значно менше, ніж у 2013 р. (60 викладачів з 9 ВНЗ). 

Вперше у 2014 р. проведена короткотермінова  програма підвищення 

кваліфікації для викладачів ДВНЗ «Запорізький національний університет» 

за дистанційною формою навчання загальний обсягом 72 годин  (табл. 7). 

 

Таблиця 7 – Учасники програм підвищення кваліфікації у СумДУ у 2014 р. 

№ 

з/п 

Назва ВНЗ України Кількість 

учасників 
1 Донецький національний університет економіки і торгівлі (м. Донецьк) 2 
2 УАБС (м. Суми) 4 
3 Донбаський державний педагогічний університет  (м. Слов’янск) 1 
4 Державний вищий навчальний заклад  «Запорізький національний 

університет» (м. Запоріжжя) 
4 

 ВСЬОГО 11 

 

Затребуваними для зовнішніх замовників залишаються програми 

стажувань, але кількість учасників порівняно з попереднім роком 

зменшилася (табл. 8-9). 

 



 

 

Таблиця 8 – Результати стажування працівників сторонніх організацій  

 
№ Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1 Кількість стажистів з інших ВНЗ, чол. (табл.9) 18 34 61 49 

1.1 - кількість стажистів на платній основі, чол. 12 26 50 32 

2 Кількість ВНЗ, які направили стажистів у 

СумДУ, од. 

6 10 23 16 

2.1 - у т.ч кількість ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації  2 5 13 7 

2.2 - кількість областей України, у яких розміщені 

ці ВНЗ 

2 4 4 3 

2.3 - кількість країн-конрагентів - 2 5 3 

3 Кількість інститутів, факультетів СумДУ, 

задіяних у програмах стажувань для сторонніх 

працівників, од. 

5 6 7 5 

3.1 - кількість задіяних кафедр, од. 11 21 27 20 

3.2 - кількість дисциплін у програмах стажування, од. 26 48 56 78 

Відповідно до зростаючих вимог щодо ліцензування діяльності ВНЗ 

збільшується кількість довготривалих програм стажування (вперше у 2013р. 

були проведені 2 стажировки тривалістю 6 місяців, а у 2014р. – вже 14). 

 

Таблиця9–Кількість осіб, які пройшли стажування у СумДУ з інших ВНЗ 
Класифіка-

ційна ознака 
Назва ВНЗ 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

ВНЗ І-ІІ 

рівня 

акредитації 

медичного 

спрямування 

Конотопське медичне училище 8 7 6 

Глухівське медичне училище 5 6 1 

Сумський медичний коледж - 16 6 

Лебединське медичне училище - 3 1 

Шосткінське медичне училище - 2 5 

ВНЗ І-ІІ 

рівня 

акредитації 

інших 

спрямувань 

Сумський будівельний коледж 6 2 1 

Роменський коледж КНЕУ 1 1 1 

Професійний коледж Глухівського 

національного педагогічного університету 
1 1 4 

Сумський технікум харчової промисловості - 6 4 

Барський гуманітарно-педагогічний коледж - 2 - 

ВНЗ ІІІ-ІУ 

рівня 

акредитації 

Сумської 

обл. 

Сумський ДПУ ім. А.С.Макаренка 7 1 6 

ДВНЗ УАБС НБУ 1 1 1 

СНАУ 2 - 1 

Сумська філія Харківського НУВС - 1 1 

Глухівський нац.університет ім. О.Довженка - - 2 

ВНЗ інших 

областей ІІІ-

ІУ рівня 

акредитації 

Полтавський національний педагогічний 

університет ім. В.І. Короленка 
1 1 - 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 
- - 1 

Донецький нац. технічний університет  - - 4 

ВНЗ інших країн 2 10 4 

Інші  Фізична особа 1 - - 

УДППЗ «Укрпошта» - 1 - 

Всього 35 61 49 



 

 

Поступово збільшується показник «Середньої вартості послуги» (табл. 10). 

 

Таблиця 10 –Розрахунок «Середньої вартості стажувань» 
Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Кількість стажистів, осіб 12 26 50 32 

Загальна сума надходжень, грн. 3970 9960 18520 12600 

«Середня вартість послуги», 

грн./особа 
330,83 383,08 370,4 393,75 

 

Фінансовий результат від програм підвищення кваліфікації (табл. 11) у 

2014 р. склав 54 750 грн., що є кращим показником за всі попередні роки. Це 

стало можливим завдяки пошуку нових напрямків підвищення кваліфікації та 

розширенню спектру існуючих пропозицій. 

Надходження від різних програм ілюструє діяграма з рис.1, яка, з іншого 

боку, характеризує і структуру «бізнес-портфеля» ФПК. 

 

 
 

Рис.1 – Надходження від різних програм підвищення кваліфікації, грн. 

 

Традиційно на підтримку бізнес-гри (за участю викладачів і студентів) 

були залучені кошти спонсорів (у 2014 р. – 1010 грн., у 2013 р. – 1260 грн., у 

2012р. –1000 грн.). 



 

 

Таблиця 11 - Фінансові результати за програмами підвищення кваліфікації 
№  Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Програми підвищення кваліфікації для викладачів інших ВНЗ 

1.1 Кошти, що надійшли від учасників програми грн., з них на: - 43 800 грн. 23300 грн. 10950 грн. 

- загальноуніверситетські витрати  - 8760,0 грн. 4292,80 грн. 1826,2 грн. 

- витрати на посвідчення - 1131,6 грн - - 

- погодинну оплата праці викладачів програми - 17879 грн. 9230,58 грн. 6000,26 грн. 

- витрати на відрядження - 1933,29 грн. - - 

- субрахунок ФПК ПО - 14096,11 грн.  9776,62 грн.  3123,54 грн. 

1.2 Кількість слухачів, чол. - 60 28 11 

Стажування викладачів інших ВНЗ   

2.1 Кошти, що надійшли від стажистів інших ВНЗ, грн., з них на: 3970 грн. 9960 грн. 18520 грн. 12600 грн. 

- загальноуніверситетські витрати 397 грн. 996 грн. 1966 грн. 1260 грн. 

- погодинну оплата праці керівників стажування 2706,24 грн. 6622,63 грн. 11766,61 грн. 7105,16 грн. 

- субрахунки підрозділів, задіяних у стажуванні 260,03 грн. 702,41 грн. 989,63 грн. 846,96 грн. 

- субрахунок ФПК ПО 606,73 грн.  1638,96 грн.  3797,76 грн. 5121,28 грн. 

2.2 Кількість стажистів з інших ВНЗ, чол. 12 26 50 32 

Спонсорські кошти   

3.1 Сума коштів, що надійшли від спонсорів, грн. - 1 700 грн. 1260 грн. 1010 грн. 

Короткотермінові курси підвищення кваліфікації  

4.1. «Удосконалення збутової діяльності» для АТ «НВАТ 

«ВНДІкомпресормаш», з них на: 

- - 1097,41грн. - 

- загальноуніверситетські витрати - - 219,48 грн. - 

- погодинну оплату праці  - - 725,61 грн. - 

- субрахунок ФПК ПО - - 152,32 грн. - 

4.2 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» 

для ДП «Сумистандартметрологія», СФ ПАТ «Укртелеком», ВП 

«Локомотивне депо «Смородине», з них на: 

- - - 21600 грн. 

- загальноуніверситетські витрати - - - 4320 грн. 

- погодинну оплату праці  - - - 9902,16 грн. 

- субрахунок ФПК ПО - - - 7377,84 грн.  



 

 

4.3 «Ефективні комунікації» для співробітників Сумського міського 

центру зайнятості, Охтирського, Шосткинського, Роменського, 

Конотопського міськрайонних центрів зайнятості, з них на: 

- - - 8100 грн. 

- загальноуніверситетські витрати - - - 1620 грн. 

- погодинну оплату праці  - - - 4556,76 грн. 

- субрахунок ФПК ПО - - - 1923,24 грн.  

4.4 «Ефективні комунікації – запорука успішної підприємницької 

діяльності» для безробітних Охтирського міськрайонного 

центру зайнятості , з них на: 

- - - 1000 грн. 

- погодинну оплату праці  - - - 673,32 грн. 

- витрати на відрядження - - - 60 грн. 

- субрахунок ФПК ПО - - - 266,68 грн.  

4.5 «Легальність праці - запорука стабільності та впевненості у 

майбутньому» для безробітних Охтирського міськрайонного 

центру зайнятості, з них  на: 

- - - 500 грн. 

- погодинну оплату праці  - - - 330,94 грн. 

- витрати на відрядження - - - 91,69 грн. 

- субрахунок ФПК ПО - - - 77,38 грн.  

4.6 Кількість учасників, чол. - - 20 182 

 ВСЬОГО (крім спонсорських) 3 970 грн. 53 760 грн. 42 917,41 грн. 54 750 грн. 



 

 

1.3 Підвищення кваліфікації працівників сторонніх підприємств  

та організацій на базі СумДУ 

ЦПО традиційно співпрацює з Обласним та районними центрами 

зайнятості (табл. 12, докладно в Додатку Б). 

Таблиця 12 – Курси ЦПО за направленнями центрів зайнятості у 2014 р. 

Напрям підготовки 

Обсяг навч. 

доручень, 

годин 

Кількість  

слухачів,  

осіб 

Сума 

договору,  

грн. 

Отримано 

коштів у 

2014р., грн. 

Охоронники, 1 розряд 204 15 7478,08 7478,08 

Професійний користувач 

програмного забезпечення 

1С:Бухгалтерія 

368 17 19036,60 19036,60 

368 18 17012,70 17012,70 

368 9 16433,58 16433,58 

368 17 16144,99 16144,99 

368 14 17036,8 16891,27 

368 13 21393,99 0,00  

368 15 17908,86 0,00  

Новітні компютерно-

інформаційні технології та 

основи діловодства 

324 11 13716,58 13716,58 

324 10 13650,21 13650,21 

324 15 17959,33 17959,33 

Основи малого 

підприємництва 

72 11 5771,78 5771,78 

72 8 3704,06 3704,06 

Компютерні технології 

обробки фінансової 

документації 

362 
15 15351,57 

16375,01 
1 1023,44 

362 14 16545,21 16545,21 

Всього у 2014 р. 4620 203 220167,78 180 719,4 

Всього у 2013 р. 3724 339 172337,09 132001,85 

Порівняно з 2013 р. збільшилися обсяги навчальних доручень (за 

рахунок комплектації малих груп), але зменшилась кількість слухачів. За 

робітничою професією «Охоронник» на розміщення замовлення від Центрів 

зайнятості вплинуло ліцензування цієї діяльності (подовження ліцензії 

відбулось влітку 2014 р.). 

Розширення переліку напрямів підготовки на замовлення ЦЗ відбулося 

за рахунок проведення нових курсів:  

- «Ефективні комунікації – запорука успішної підприємницької 

діяльності» для безробітних Охтирського міськрайонного центру зайнятості; 

- «Легальність праці - запорука стабільності та впевненості у 

майбутньому» для безробітних Охтирського міськрайонного центру 

зайнятості. 

1.4 Платні послуги навчальних центрів СумДУ 

У 2014 р. кількість навчальних центрів у СумДУ незначно зросла 

(2013 р. – 22 центри, 2014 р. – 23), але реально працювали лише 17 центрів. 

За останні два роки не надали жодної платної послуги: 

- Студентський науково-комп’ютерний інформаційний центр, 

- Науково-навчальний центр маркетингових досліджень, 

- Навчально-методичний бізнес-центр СумДУ. 

Не зважаючи на зростаючі обсяги навчальних доручень, всі інші 

показники у 2014 р. погіршились (табл.13). 



 

 

Таблиця 13 –Діяльність навчальних центрів СумДУ у 2014 р. 
Показники 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Всього отримано коштів, грн.  
725569,31 

 
1307805,0 

 
171008,1 

 
1742086,11 

 
1784206,2 

 
1721162,1 

Кількість слухачів, які під-

вищили кваліфікацію, у т.ч.: 

2249 2747 2433 3209 3528 3170 

-студенти СумДУ 1339 1306 1162 1171 992 1503 

-інші слухачі (не є особами, 

що навчаються в СумДУ) 

910 1440 1271 2038 2536 1667 

Обсяг навчальних 

доручень,год. 

12841 15473 11871 26166 13548 16408 

Частка кожного з центрів у загальних фінансових надходженнях на рис.2: 

 



 

 

ІІ Програми перепідготовки (другої вищої освіти) 

Тенденції до зменшення кількості слухачів (рис. 3) традиційних програм 

перепідготовки фахівців («Економіка підприємства», «Інформатика») 

продовжували зберігатись у 2014 р.: випуск за всіма ОКР склав 114 чол. (у 

2013 р.- 107 чол.), а набір - 45 чол.  (у 2013 р. - 91 чол.). За спеціальностями 

«Маркетинг», «Прикладна математика» і «Менеджмент організацій і 

адміністрування», «Фінанси і кредит» набір не відбувся.  
 

 
Рис.3 – Набори слухачів за програмами перепідготовки у 2011-2014 рр. 

Продовжують навчання (з наборів попередніх років) –90 чол. (у 2013 р. - 

139 чол.). В цілому контингент становить 136 осіб (рис.4). 
 

 
Рис.4 – Рух контингенту за програмами перепідготовки у 2011-2014 рр. 

Через скорочення бюджетного фінансування, зменшився набір до 

магістратури зі спец. «Державної служби» (11 осіб у 2014 р. проти 30 осіб у 

2013 р.).  Відносно стабільні набори проходять за  магістерською програмою 

з «МБА» (2012 р. – 20 осіб, 2013 р. – 20 осіб, 2014 р. – 16 осіб). 

 



 

 

Рис.5 – Динаміка наборів на програмами з перепідготовки фахівців 

Загалом від програм другої вищої освіти у 2014 р. отримано 

1 042 835,88 грн., у т.ч.: 

- бюджетних коштів - 242 212,31 грн, 

- від слухачів – 800 623,57 (у т.ч  17 015, 29 грн. і 200 дол.США від 

іноземців). 

Це на 2,6 % менше ніж у 2013 р. (1 070 732,46 грн., у т.ч. бюджетних 

коштів – 99 432, 46 грн.). 

 
Рис.6 -  Надходження коштів від фізичних осіб за навчання за 

програмами перепідготовки 

 

Найбільші надходження (рис.5) забезпечують слухачі кафедри 

економіки та БА (спеціальності «МБА» та «Економіка підприємства») та 

кафедри управління (спеціальності «Державна служба» та «Менеджмент 

організацій і адміністрування»).  

 

 
 

Рис.7–Надходження коштів за програмам перепідготовки у 2013р. і 2014р.  
 

 

ІІІ Програми професійної освіти 

3.1 Діяльність автошколи 

Діяльність автошколи має стійку тенденцію до збільшення об’ємів 

(табл.12): у 2014 р. підготовлено 336 водіїв (порівняно з 285 чол. у 2013 р.), 



 

 

на рахунок університету надійшло 604 900,00 грн., що на 19% більше 

коштів, ніж у попередньому році (506 900 грн.).  

 

Таблиця 14 – Основні показники діяльності автошколи у 2013-2014 рр.   

Показники 2013 р. 2014 р. 

Кількість груп, од. 10 12 

Кількість слухачів, осіб 286 336 

Сума надходжень від слухачів за навчання, грн. 506 900,00 604 900,00 

Відрахування (10%) на загально-університетські витрати, грн. 50 690,00 60 490,00 

Загальна сума витрат на навчання, грн. 276 936,64 370 889,55 

Дохід від наданих послуг, грн 179 273,36 173 520,45 

 

Загалом за весь період діяльності автошколи на рахунок СумДУ було 

зараховано 2 284 400,00 грн. (рис.8). 
 

330
370

480
500

600

2010 2011 2012 2013 2014

 
Рис.8 - Фінансові надходження від діяльності автошколи за 2010-2014 рр. 

 

 

ІV Ліцензійна діяльність 

У 2014 р. ФПК ПО проведено наступні заходи з ліцензійної діяльності: 

- подовжено термін дії ліцензії МОН України для професійної 

підготовки за робітничою професією «Охоронник» (50 осіб); 

- подана до відділу ліцензування та акредитації ліцензійна справа на 

збільшення ліцензійного обсягу зі 100 до 500 осіб на рік за програмою 

підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних 

працівників «Електронні засоби та дистанційні технології навчання». 

Для оформлення ліцензійних/акредитаційних справ, інформаційних 

довідок надана інформація про виконання програм підвищення кваліфікації 

97 викладачам СумДУ, а також, у зв’язку зі змінами у вимогах до інформації 

про підвищення кваліфікації кадрів додатково надана інформація 64 

викладачам.  

 



 

 

 

 

V Комунікаційна діяльність 

З метою залучення зовнішнього контингенту на програми ФПК ПО 

проведений комплекс рекламних заходів, витрати на які подані в табл. 15. 

 

Таблиця 15– Рекламування діяльності ФПК ПО, грн.  

Види реклами  2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Реклама ФПК ПО 700 

(флаєри) 

- 120 (оголошення в «Ваш 

Шанс») 

Реклама 

автошколи 

280 8100 720 

Всього 980 8100 940 

              

 

VІ Міжнародна та інша діяльність 

Вперше спільно з кафедрою фізичного виховання і спорту проведено І 

Міжнародну науково-методичну конференцію «Інноваційні технології в 

системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного вижовання і спорту» (17-

18.03.2014 р.). 

Традиційно з залученням on-line технологій проведене пленарне 

засідання Х Міжнародної науково-методичної конференції «Електронні 

засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя» (13-

14.11.2014 р.). 

Вперше ФПК ПО прийняв участь у проведенні І Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Інноваційні технології навчання 

упрофесійно-технічній освіті» (27.11.2014 р.). 

 

 

VІІ Інші заходи 

ФПК ПО спільно з факультетами ТЕСЕТ, ФЕМ, ЕЛІТ, ІФСК, ЮФ та 

студентським профкомом прийняв участь в організації та проведенні бізнес-

ігор за участю студентів та викладачів (27.03.2014р, 17.06.2014р., 

25.06.2014р., 08.10.2014р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сумський державний університет 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

_____________ А.В. Васильєв 

«____» _____________ 2015 р. 

 

Основні завдання ФПК ПО на 2015 р. 
№  Заходи,  

види робіт  

Терміни Відповідальний

/виконавець  

І Загальні завдання 

1.1 Пройти процедури з ліцензування діяльності:   

1.1.1 завершити ліцензування щодо збільшення ліцензійних 

обсягів за програмою підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників «З електронних засобів та 

дистанційних технологій навчання» 

весняний 

семестр 

Божкова В.В./ 

Купенко О.В. 

1.1.2 оформити та подати акредитаційну справу до ДАІ та 

атестаційну справу до Департаменту освіти і науки 

Сумської ОДА щодо подовження терміну діяльності з 

підготовки «Водіів категорії «В»  

весняний 

семестр 

Божкова В.В./ 

Старченко 

Л.В. 

1.2 Відновити діяльність з підвищення кваліфікації 

«Арбітражних керуючих» 

весняний 

семестр 

Божкова В.В./ 

СтарченкоЛ.В. 

1.3 Брати участь у формуванні та впровадженні державних 

та міжнародних грантових навчальних програм з 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів 

протягом 

року 

Божкова В.В. 

1.4 Посилити роботу по залученню зовнішнього кон-

тингенту на навчання за різними програмами (у т.ч. за 

рахунок розширення переліку платних послуг) 

протягом 

року 

БожковаВ.В. 

1.5 Залучати до навчального процесу провідних фахів-ців з 

іноземних та вітчизняних ВНЗ, фахівців-практиків, з 

метою поширення новітнього досвіду серед науково-

педагогічних працівників СумДУ  

протягом 

року 

Божкова В.В. 

1.6 Здійснювати постіне інформування кафедр про світові 

розробки, передовий досвід викладачів СумДУ та 

інших ВНЗ України у вигляді регулярної розсилки 

відповідних рекомендаційних методичних матеріалів 

протягом 

року 

КупенкоО.В./ 

НосоноваЛ.В. 

1.7 Розширити роботу із Сумським обласним та 

районними центрами зайнятості, а також з Центрами 

зайнятості інших областей щодо підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

протягом 

року 

БріжатийО.В.

/Божкова В.В. 

ІІ Підвищення кваліфікації  

2.1 Забезпечити організацію системної роботи щодо 

проведення проблемних семінарів для ПВС (у т.ч. з 

питань нових педагогічних технологій організації 

аудиторної і самостійної роботи студентів) 

протягом 

року, 

згідно 

плану 

Божкова В.В./ 

Купенко О.В. 

2.2 Внести зміни до методики обрахунку «Контрольних 

показників накопичувальної системи обрахування 

основних результатів підвищення кваліфікації науково-

весняний 

семестр 

Божкова В.В./ 

Купенко О.В. 



 

 

педагогічними працівниками СумДУ», відповідно 

рішення Вченої ради СумДУ від 18.12.2014 р. 

1 2 3 4 

2.3 Сформувати банк даних (з переліками нових методик, 

прийомів, підходів, педагогічних рішень, а також 

фахівців, які мають відповідний досвід), постійно його 

поновлювати та використовувати при реалізації 

програм з підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників 

протягом 

року 

Божкова В.В./ 

Купенко О.В. 

2.4 Розробити Положення, спрямоване на стимулювання 

впровадження  педагогічних інновацій та методик 

серед ПВС університету, що будуть сприяти 

імплементації Закону України «Про вищу освіту» в 

практику діяльності СумДУ 

весняний 

семестр 

Божкова В.В./ 

Купенко О.В. 

ІІІ Підготовка, перепідготовка 

 

3.1 Активізувати діяльність з впровадження дистанційних 

форм навчання та використання електронних 

навчальних матеріалів у навчальному процесі з 

перепідготовки фахівців 

протягом 

року 

СтарченкоЛ.В.

/завідувачі 

кафедр 

3.2 Оновити автопарк для підготовки «Водіїв категорії В»  весняний 

семестр  

Положій А.М., 

Божкова В.В., 

СтарченкоЛ.В. 

ІV Інші заходи 

 

4.1 Організувати та провести конференції:   

ІІ Міжнародна науково-методична конференція 

««Інноваційні технології в системі підвищення 

кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту» 

17-18 

квітня  

Божкова В.В., 

СергієнкоВ.М. 

ХІ Міжнародна науково-методична конференція 

«Електронні засоби та дистанційні технології навчання 

протягом життя» 

13-14 

листопада  

Божкова В.В./  

Купенко О.В.  

4.2 Провести серію бізнес-ігор з залученням менеджерів 

провідних підприємств Сумщини 

протягом 

року 

Божкова В.В./  

Купенко О.В. 

  

Проректор з НПР                                                  Бріжатий О.В. 

В.о. декана ФПК ПО                                             Божкова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 

Додаток А 

Рух контингенту ЦПО у 2014 році 

(друга вища освіта та курси) 

Показники 
на 01.01.2014р. 

(2013 р.) 

на 01.01.2015р. 

(2014 р.) 

1.1. Перепідготовлено та підвищено кваліфікацію 

фахівців (випуск), осіб, із них: 926 683 

Отримали другу вищу освіту, осіб 107 114 

у т.ч. за спеціальностями:          «Економіка підприємства» 43 25 

  «Менеджмент організацій» 14 12 

  «Фінанси і кредит» 22 25 

  «Інформатика» 7 8 

  «Бізнес-адміністрування» 21 16 

  «Державна служба»  -  28 

У тому числі на госпрозрахунковій основі 107 107 

Курси підвищення кваліфікації, осіб 489 218 

 - за направленнями центрів зайнятості 324 188 

 - за програмою «Метрологія, стандартизація та 

сертифікація» 26 0 

 - за програмою «Гнучкі комп'ютерно-інтегровані сист.» 5 0 

- курси для звільнених у запас військовослужбовців за 

напрямом «Економіка та підприємництво» і 

«Менеджмент» 30 0 

 - за програмою «Професійно-орієнтаційні аспекти 

суспільних відносин та виробничої діяльності» 104 30 

Курси підготовки водіїв за категорією "В" 261  316 

Курси підготовки за проф."Охоронник" (1,2 розряди) 69 15 

1.2. Проведений набір, осіб 92 45 

Із них для отримання другої  вищої освіти 92 45 

у т.ч. за спеціальностями:          «Економіка підприємства» 10 12 

  

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» 10 0 

  «Фінанси і кредит» 15 0 

 «Інформатика» 7 6 

  «Бізнес-адміністрування» 20 16 

  «Державна служба» 30 11 

У тому числі на госпрозрахунковій основі 62 45 

1.3. Продовжують навчання, осіб 210 118 

 Із них для отримання другої вищої освіти 139 90 

у т.ч. за спеціальностями:          «Економіка підприємства» 42 25 

  

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» 12 9 

  «Фінанси і кредит» 37 14 

  «Інформатика» 8 5 

  «Бізнес-адміністрування» 19 19 

  «Державна служба» 21 18 

У тому числі на госпрозрахунковій основі 139 73 

Курси підвищення кваліфікації, осіб 46 28 

в т.ч. курси підготовки за проф."Охоронник" (1,2 розряд) 15 0 



 

 

 

Курси підготовки водіїв за категорією "В" 25 20 



 

 

Звіт про роботу ЦПО у 2014 році                                                          Додаток Б 
(за направленнями центрів зайнятості) 

Напрям 
підготовки 

Термін 
надання 
послуги 

Обсяг 
навч. 

доруч., 
годин 

Кількість 
слухачів, 

чол. 
Замовник 

Сума 
договору, 

грн. 

Отримано 
коштів у 

2014р.,грн.  

Кошти, 
розподілені 

у 2014 р. 
(щокварталь

ні звіти) 

Кошти, 
що 

будуть 
отримані 
у 2015р. 

Професійний 
користувач 
програмного 
забезпечення 
1С:Бухгалтерія 

17.02-
05.05.14р. 

368 17 
Охтирський міськрайонний центр зайнятості 
(дог. № 1855/9/14 від 11.02.2014р.) 

19036,60 19036,60 19036,60 
  

25.03-
11.06.14р. 

368 18 
Сумський обласний центр зайнятості (дог. № 
1800/25/14 від 19.03.2014р.) 

17012,70 17012,70 17012,70 
  

29.05-
12.08.14р. 

368 9 
Охтирський міськрайонний центр зайнятості 
(дог. № 1855/47/14 від 21.05.2014р.) 

16433,58 16433,58 16433,58 
  

18.06-
01.09.14р 

368 17 
Сумський міський центр зайнятості (дог. № 
1850/53/14 від 21.05.2014р.) 

16144,99 16144,99 16144,99 
  

24.09-
04.12.14р. 

368 
14 

Сумський обласний центр зайнятості (дог. № 
1800/82/14 від 18.09.2014р.) 

16891,27 16891,27 16891,27 
  

27.10.14р.-
08.01.15р. 

368 
13 

Охтирський міськрайонний центр зайнятості 
(дог. № 1855/90/14 від 20.10.2014р.) 

21393,99 0,00 0,00 21393,99 

27.11.14р.-
10.02.15р. 

368 
15 

Сумський обласний центр зайнятості (дог. № 
1800/122/14 від 21.11.2014р.) 

17908,86 0,00 0,00 17908,86 

Новітні 
компютерно-
інформаційні 
технології та 
основи 
діловодства 

30.05-
05.08.14р. 

324 11 
Сумський міський центр зайнятості (дог. № 
1850/51/14 від 23.05.2014р.) 

13716,58 13716,58 13716,58 
  

26.06-
01.09.2014 

324 10 
Сумський міський центр зайнятості (дог. № 
1850/59/14 від 20.06.2014р.) 

13650,21 13650,21 13650,21 

  

Основи малого 
підприємництва 

30.10-
11.11.14р. 

72 11 
Сумський обласний центр зайнятості (дог. № 
1800/180к/14 від 23.10.2014р.) 

5771,78 5771,78 5771,78 
  

25.11-
05.12.14р. 

72 8 
Охтирський міськрайонний центр зайнятості 
(дог. № 1855/184к/14 від 18.11.2014р.) 

3704,06 3704,06 3704,06 
  

Всього 11 груп 3368 115   161664,62 122361,77 122361,77 39302,85 

   

 
 
      

 

 
 



 

 

Перехідні групи (за договорами Центрів зайнятості з 2013року) 

Напрям 
підготовки 

Термін 
надання 
послуги 

Обсяг 
навчальних 
доручень 
(годин) 

Кількість 
слухачів 

(чол.) 
Замовник 

Сума 
договору, 

грн. 

Отримано 
коштів у 

2013 році 
(грн.) 

Отримано 
коштів у 

2014 році 
(грн.) 

Розподіл
ено 

коштів у 
2014р, 

грн. 

Охоронник, 1 
розряд 

28.11.2013р.-
06.01.2014р. 

204 15 
Сумський обласний центр зайнятості (дог. 
№ 1800/147/13 від 22.11.2013р.) 

7478,08 0,00 7478,08 7478,08 

Компютерні 
технології 
обробки 
фінансової 
документації  

23.09.2013р-
02.12.2013р. 362 

15 
Сумський міський центр зайнятості (дог. 
№ 1850/115/13 від 16.09.2013р.) 

15351,57 15351,57 0,00 

16375,01 

1 

Тростянецький районний центр зайнятості 
(дог. № 1816/115/13 від 16.09.2013р.) 

1023,44 582,00 441,44 

21.11.13р.-
03.02.14р. 362 14 

Сумський обласний центр зайнятості (дог. 
№ 1800/145/13 від 18.11.2013р.) 

16545,21 2207,25 14337,96 16545,21 

Новітні 
компютерно-
інформаційні 
технології та 
основи 
діловодства 

10.12.13р-
13.02.14р. 

324 15 
Охтирський міськрайонний центр 
зайнятості (дог. № 1855/162/13 від 
04.12.2013р.) 

17959,33 0,00 17959,33 17959,33 

Всього 4 групи 1252 60   58357,63 18140,82 40216,81 58357,63 

  *сума у 2014р       

 
Короткотермінові курси у 2014 році 

Напрям підготовки 
Термін надання 

послуги 
Обсяг навч. 
доруч.,год. 

Кількість 
слухачів, чол. 

Отримано коштів 
у 2014 р., грн. 

Сума 
договорів, грн. 

Платник 

Професійно-орієнтаційні аспекти 
суспільних відносин та виробничої 
діяльності*  

17.01-27.01.14р.; 
17.02-19.02.14р.; 
19.06-01.07.14р.; 
26.06-23.07.14р. 

720 30 49400,00 49400,00 фізичні особи 

Всього 2014 р. 4 групи 720 30 49400,00 49400,00  

Всього 2013 р. 4 групи 1150 104 93000,00 93000,00   

 

 



 

 

 

Додаток В 

Звіт 

про роботу навчальних центрів СумДУ у 2014 році  

Назва центру (рік відкриття), назва 

кафедри, при якій діє центр 

Кількість слухачів, які 

пройшли підвищення 

кваліфікації  

Отримано 

коштів за 

рахунок 

зовнішніх 

джерел 

(грн.) 

Обсяг 

навчальн

их 

доручень 

за рік 

(годин) 

Напрями підвищення кваліфікації, які 

було організовано в центрі Студен-

ти 

СумДУ 

Інші слухачі (не є 

особами, що 

навчаються в СумДУ 

на постійній основі) 

Центр післядипломної освіти (1994р.) 

 -  15 7478,08 204 Охоронник (1 розряд) 

 -  103 85519,14 2576 
Професійний користувач програмного 

забезпечення 1С Бухгалтерія 

 -  30 32920,22 724 
Компютерні технології обробки 

фінансової документації 

 -  36 45326,12 972 
Новітні компютерно-інформаційні 

технології та основи діловодства 

 -  19 9475,84 144 Основи малого підприємництва 

 -  0 3600,00 0 
Стандартизація, сертифікація та 

метрологічне забезпечення 

 -  30 49400,00 720 
Професійно-орієнтаційні аспекти суспі-

льних відносин та виробничої діяльності 

Всього по ЦПО 0 233 233719,40 5340   

Автошкола СумДУ (2010р.) 244 92 604900,00 2376 курси з підготовки водіїв категорії "В" 

Навчально-методичний центр "Проф-

ІТ" (2011р.), ЦКТ 

18 5 14450,00 136 

Курси та дисципліни за вибором, кон-

сультації для фахівців по програмним 

продуктам фірми"1С"(1С:Бухгалтерія)                             

4 40 32095,00 288 
Курси для школярів та студентів по 

вихідним дням 

4 8 15600,00 175 Сіsсо CCNA 



 

 

Всього по НМЦ "Проф-ІТ" 26 53 62145 599   

Навчально-консультаційний центр, 
кафедра електроенергетики (2000р.) 

 -  145 34940,00 96 
Правила технічної експлуатації 

електроустановок споживачів 

 -  114 11400,00 42 Технологія робіт 

 -  256 76800,00 320 Охорона праці 

Всього  по УКЦ 0 515 123140,00 458   

Технічна експлуатація теплових 

установок і мереж (2007р.), кафедра 

технічної теплофізики 

0 228 60820,00 304 

Навчання і перевірка знань "Правил 

технічної експлуатації теплових 

установок і мереж" і "Правил підготовки 

теплових господарств до опалювального 

періоду" 

Регіональний центр "Технологія" 
(2008р.), кафедра опору матеріалів і 

машинознавства 

0 36 19420,00 344 

Атестація зварників 

Центр неперервної математичної 

освіти та математичного моделювання 

(2008р.), кафедра математичного аналізу 

та методів оптимізації 

137 0 41100,00 416 

Курси з надання освітніх послуг з 

математичних дисциплін понад обсяги 

встановлені робочими програмами 

Науково-навчальний центр 

"All'Хімія" (2012р.), кафедра загальної 

хімії 

94 7 24710,00 88 Курси підвищення рівня знань з хімії  

Науково-навчально-виробничий центр 

"Технології сучасних машинобудівних 

матеріалів" (2013р.), кафедра 

прикладного матеріалознавства і 

технології конструкційних матеріалів 

94 0 24200,00 198 

"Моделювання фізичних явищ та 

спеціальні математичні підходи до 

вивчення фізичних процесів", "Спеціаль 

ні методи термічної та хіміко-термічної 

обробки, технологія отриманння 

матеріалів з наноструктурою" 

Лінгвістичний навчально-методичний 

центр (2003р.), кафедра іноземних мов 
425  -  152605,00 1076 

Додаткові навчальні послуги для 

студентів 1,2 курсів (англійська, 

німецька, французька) 



 

 

25  -  18500,00 64 Курси підвищеного рівня складності 

Всього по ЛМНЦ 450 0 171105,00 1140   

Лінгвістичний центр Департаменту 

міжнародної освіти 

10 27 33600,00 216 курси китайської мови 

7  -  15000,00 108 курси англійської мови 

36  -  40300,00 656 курси російської мови 

Всього по ЛЦ ДМО 53 27 88900,00 980   

Перекладацький навчально-

методичний центр (2007р.), кафедра 

германської філології 
304 0 105725,00 586 

курси поглибленого вивчення іноземних 

мов 

Центр соціально-гуманітарних 

аспектів регіональних досліджень 
(2012р.), кафедра філософії, політології 

та інноваційних соціальних технологій  

 -  50 2845,96 7 семінар для безробітних 

 -  25 3000,00 7 
круглий стіл "Представництво 

Індустріального гендерного центру" 

 -  30 12287,00 6 тренінг "Моніторинг держ. закупівель" 

 -  25 194,76 7 
семінар для безробітних "Від бізнес-ідеї 

до власної справи" 

Всього по центру 0 130 18327,72 27   

Регіональний науково-навчальний 

центр ендоскопічних методів 

діагностики та малоінвазивної хірургії 
медичного інституту СумДУ (2009р.) 

41 0 29000,00 480 

Навчання лікарів на курсах тематичного 

удосконалення з лапароскопічних 

методів діагностики та лікування 

хірургічних хвороб 

Науково-консультаційний та навча-

льно-методичний центр лазерної хірур 

гії (2012р.), кафедра загальної хірургії 
60 0 21900,00 6 

вивчення основ лазерної хірургії 

Регіональний навчально-тренуваль-

ний центр для підготовки немедичних 

працівників з надання першої невід-

кладної допомоги (2013р.), МІ 

0 277 41550,00 336 

курси підготовки немедичних 

працівників з надання першої 

невідкладної допомоги 

Факультет післядипломної медичної освіти (2006р.): 

Кафедра інфекційних хвороб  -  12 14300,00 156 ПАЦ Інфекційні хвороби 



 

 

Кафедра хірургії з дитячою хірургією 

 -  1 2500,00 156 
ТВ "Лапароскопічні методи діагностики 

та лікування в хірургії" 

 -  4 10000,00 156 

ТВ "Малоінвазивні та 

ендовідеохірургічні втручання на 

органах черевної порожнини та 

заочеревинного простору" 

 -  5 670,00 312 ПАЦ "Хірургія" 

Кафедра внутрішньої медицини 

пісмлядипломної освіти 
 -  9 3350,00 156 

ТУ "Актуальні питання терапії з курсом 

ЕКГ" 

Кафедра сімейної медицини 

 -  2 670,00 312 
Стажування "Загальна практика - 

сімейна медицина" 

 -  17 2800,00 78 
ТВ "Вибрані питання сімейної 

медицини" 

 -  2 0,00 156 
ПАЦ "Загальна практика - сімейна 

медицина" 

Кафедра акушерства і гінекології 

 -  3 2010,00 312 ТВ "УЗ дослідження в гінекології" 

 -  10 6030,00 468 ПАЦ "Акушерство і гінекологія" 

 -  1 670,00 156 
ТВ  "Актуальні питання в акушерстві і 

гінекології" 

 -  3 7500,00 312 
ТУ «Лапароскопічні методи діагностики 

і лікування в акушерстві і гінекології» 

Всього по ФПМО 0 69 50500,00 2730   

Всього за 2014 рік 1503 1667 1721162,1 16408   

Всього за 2013рік 992 2536 1784206,20 13548   

Всього за 2012рік 1171 2038 1742086,11 26166   

Всього за 2011 рік 1162 1271 171008,10 11871   

Всього за 2010 рік 1306 1440 1307805,00 15473   

Всього за 2009 рік 1339 910 725569,31 12841,6   



 

 

Навчальні центри СумДУ у 2014 р. 

 

Назва центру 
Рік 

відкриття 

Кафедра, на якій діє 

центр (структурний 

підрозділ) 

Керівник центру  
Аудиторія 

центру 

Контактний 

телефон 
E-mail 

Центр післядипломної освіти 2009р.  ФПК ПО 

Директор - доц. 

Старченко Людмила 

Володимирівна 

Г-907 33-30-98 cpo@fpkpo.sumdu.edu.ua 

Автошкола 2010 р. ЦПО 

Директор - доц. 

Старченко Людмила 

Володимирівна 

Т-111 68-78-29 avto.sumdu@ukr.net 

Навчально-методичний центр «Проф-ІТ» 2011 р. ЦКТ 
Начальник - Горлач 

Тетяна Миколаївна 
Б-207 

79-42-80 

60-01-67 

gorlacht@mail.ru 

tetyana.gorlach@cct.sumdu.edu.ua 

Науково-консультаційний та навчально-

методичний центр «Інформаційні 

технології проектування»  

2008 р. 
Комп’ютерних наук 

(секція ІТП) 

Завідувач - Шулима 

Ольга Василівна 
Г-1403 

68-76-83 

68-78-54 
centr_kit@opm.sumdu.edu.ua 

Студентський науково-комп’ютерний 

інформаційний центр 
2008р. 

Комп’ютерних наук 

(секція Інформатика) 

Петров Сергій 

Олександрович 
Ц-233 (066)726-32-29 sergpet@gmail.com  

Регіональний навчально-науковий центр 

«Промислові інформаційні технології, 

електроніка та приводи» 

2009р 
Комп’ютерних наук 

(секція КСУ) 

к.т.н., доц. Толбатов 

Володимир Аронович 
ЕТ-302г 

68-77-82 

33-57-04 (Ірина 

Володимирівна) 

info@ksu.sumdu.edu.ua 

Навчально-консультаційний центр 

(курси підвищення кваліфікації по 

вивченню Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів) 

2000р. Електроенергетики 

зав. каф. к.т.н., доц. 

Лебединський Ігор 

Леонідович 

М-307 

33-12-67- 

Тамара 

Григорівна 

68-77-28 

etech@etech.sumdu.edu.ua 

info@etech.sumdu.edu.ua 

lebedinskiy@etech.sumdu.edu.ua 

Центр з навчання та перевірки знань 

«Правил технічної експлуатації теплових 

установок  мереж» 

2007р. Технічної теплофізики 
к.т.н., доц. Ванєєв Сергій 

Михайлович 
ЛА-207 33-57-85 vaneev@kttf.sumdu.edu.ua 

Регіональний навчально-методичний та 

науково-консультаційний центр 

«Технологія» 

2008р. 
Опору матеріалів і 

машинознавства 

к.т.н., проф. Карінцев 

Іван Борисович 

Оборський Микола 

Антонович 

М-107 
33-20-48 

68-77-75 

info@omm.sumdu.edu.ua 

info@ksopr.sumdu.edu.ua 

Центр неперервної математичної освіти 

та математичного моделювання 
2008р. 

Математичного аналізу і 

методів оптимізації 

Директор - доц., к.е.н. 

Беда Іван Микитович 
Н-202 68-77-58 

info@cmm.sumdu.edu.ua 

chief@cmm.sumdu.edu.ua 

bed@maimo.sumdu.edu.ua 

Науково-навчальний центр All’хімія 2012р. Загальної хімії 

Зав. каф – Большаніна 

Світлана Борисівна; 

заст..зав.каф. – Лоцман 

Юлія Володимирівна 

Ц-320, Ц-317 33-40-71 info@chem.sumdu.edu.ua 

Лінгвістичний навчально-методичний 

центр 
2003р. Іноземних мов 

Директор - Золотова 

Світлана Григорівна 
Г-1211 68-77-87 

Lsmc_05@hotmail.com 

info@lingv.sumdu.edu.ua 
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Лінгвістичний центр  Департаменту 

міжнародної освіти 
2011 

Департамент 

міжнародної освіти 

Директор ДМО - Божко 

Микола Олександрович 
Г-803 68-78-46 dmo.work@yandex.ua 

Перекладацький навчально-методичний 

центр (ПНМЦ) 
2007р. 

Теорії та практики 

перекладу 

Зав. каф. доц. Кобякова 

І.К. 

Жулавська Ольга 

Олександрівна 

ЕТ-119 
64-11-18 

68-78-21 
info@translation.sumdu.edu.ua 

Науково-навчальний центр 

маркетингових досліджень 
2010 Маркетингу Ілляшенко С.М. Т-115 78-03-17 info@kmm.sumdu.edu.ua 

Центр соціально-гуманітарних аспектів 

регіональних досліджень 
2012 

Філософії, політології та 

інноваційних соціальних 

технологій 

Костенко Андріана 

Миколаївна 
Г-712 68-77-96 

kostenkopr@socio.sumdu.edu.ua; 

kostenkopr@ukr.net 

Регіональний науково-навчальний центр 

ендоскопічних методів діагностики та 

малоінвазивної хірургії 

2009р. Медичний інститут 
Директор - к.м.н. Овечкін 

Денис Вячеславович 
МІ-102 (050)955-02-33 dr.ovechkindv@mail.ru 

Науково-консультаційний та навчально-

методичний центр лазерної хірургії 
2011р. 

Загальної хірургії, 

радіаційної медицини та 

фтизіатрії 

Шевченко Володимир 

Порфирович 
 65-65-55 info@dgs.sumdu.edu.ua 

Регіональний навчально-тренувальний 

центр для підготовки немедичних 

працівників з надання першої 

невідкладної допомоги 

2013 р. МІ 
Шкатула Юрій 

Васильович 
 099-548-61-71 

shkatula_yurii@mail.ru 

travma10@mail.ru 

Факультет післядипломної медичної 

освіти 
2006р. ФПМО 

Ситнік Олександр 

Леонідович, Мелеховець 

Олена Костянтинівна 

МІ-105 66-09-49 info@fpmo.sumdu.edu.ua 

Науково-навчально-виробничий центр 

«Технології сучасних машинобудівних 

матеріалів» 

2013 

Прикладне 

матеріалознавство і 

технологія 

конструкційних 

матеріалів 

Дядюра Костянтин 

Олександрович 
Ц-202а 64-09-49 info@pmtkm.sumdu.edu.ua 

Навчально-методичний бізнес-центр 

СумДУ 
2013 

Економіки та бізнес-

адміністрування 

Карінцева Олександра 

Іванівна 
М-301 33-22-23 karintseva@econ.sumdu.edu.ua 

Навчально-науковий центр «Актуальна 

фінансова аналітика» (ННЦ «АФІНА») 
2014 Фінансів і кредиту 

Боронос Володимир 

Миколайович 
М-210 

33-71-77 

33-53-83 
info@financ.sumdu.edu.ua 
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Додаток Д  

 

Порівняльна характеристика результатів програм підвищення кваліфікації у СумДУ (2013-2014 рр.) 

 

№ Показник 

 

Категорія  

слухачів 

2013 р. 2014 р. 

1 2 3 4 5 

1 Слухачі, які підвищили кваліфікацію у СумДУ,всього всі 4039 3576 

 у т.ч.: слухачі СумДУ 1276 1735 

зовнішні замовники 2763 1841 

1.1 за програмами ПК для науково-педагогічних працівників 
всього, у т.ч.: 

співробітники СумДУ 284 232 

зовнішні замовники 121 60 

1.1.1 за формалізованими програмами для науково-

педагогічних працівників 

співробітники СумДУ 195 138 

зовнішні замовники 60 11 

1.1.2 за програмами стажувань для науково-педагогічних 

працівників 

співробітники СумДУ 89 94 

зовнішні замовники 61 49 

1.2 за програмами ЦПО всього,  

у т.ч.: 

студенти СумДУ 254 244 

зовнішні замовники 697 439 

1.2.1 за програмою професійної підготовки водів студенти СумДУ 189 244 

зовнішні замовники 97 92 

1.2.2 за програмою професійної підготовки охоронників студенти СумДУ 12 0 

зовнішні замовники 57 15 

1.2.3 за короткотерміновими програмами ЦПО  студенти СумДУ 53 0 

зовнішні замовники 436 218 

1.2.4 за програмами другої вищої освіти (випуск) зовнішні замовники 107 114 

1.3 за програмами навчальних центрів СумДУ, всього  

(крім ЦПО і автошколи) 

студенти СумДУ 738 1259 

зовнішні замовники 1945 1342 



 

 

1 2 3 4 5 

2 Обсяги навчальних доручень за програмами 

підвищення кваліфікації у СумДУ всього, у т.ч.: 
 19217 21 590 

2.1 за програмами ФПК ПО всього, у т.ч.:  13 033 12898 

2.1.1 за програмами для науково-педагогічних працівників  501 542 

2.1.2 за програмами стажувань  100 64 

2.1.3 за програмами професійної підготовки водів  1980 2376 

2.1.4 за програмами ЦПО   5384  5340 

2.1.5 за програмами другої вищої освіти  5068 4576 

2.2 за програмами навчальних центрів СумДУ(крім ЦПО і 

автошколи) 
 6 184 8692 

3  Сума надходжень (грн.) всього,  

у т.ч.: 
 2 897 856,07 2 818 747,98 

3.1 за програмами ФПК ПО всього, у т.ч.:  1 971 644,35  1 936 205,28 

3.1.1 за програмами для науково-педагогічних працівників  23 300  10 950  

3.1.2 за програмами стажувань  18 520  12 600  

3.1.3 за короткотерміновими програмами  1 097,41 31 200 

3.1.4 за програмами професійної підготовки водів  506 900 604 900 

3.1.5 за програмами ЦПО   351 094,48 233 719,4 

3.1.6 за програмами другої вищої освіти  1 070 732,46 1 042 835,88  

3.2 за програмами навчальних центрів СумДУ(крім ЦПО і 

автошколи) 
 926 211,72 882 542,7 

4  Кількість навчальних центрів СумДУ всього, од.  22 23 

4.1 у т.ч.: працювали у звітному році  17 17 

Проректор з НПР                                                  Бріжатий О.В. 

В.о. декана ФПК ПО                                             Божкова В.В. 


