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Робота ЦППО у 2019 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 проектів 
щодо надання освітніх послуг з урахуванням потреб ринку праці та потреб 
замовлень підприємств, установ, організацій; здійснення у встановленому 
порядку професійного навчання населення. 

 

І Підвищення кваліфікації працівників  
підприємств та організацій на базі СумДУ 

 

У 2019 році вперше Центр професійної та післядипломної освіти СумДУ: 
 
1. Організовує підвищення кваліфікації державним службовцям за 

короткостроковими (10 годин) та професійними (сертифікатними) (60 годин) 
програмами з питань управління фінансами за чотирма тематиками (за кошти 
Національного агентства України з питань державної служби): 

- «Стратегія реформування системи управління державними фінансами: 
стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного 
планування»; 

- «Стратегія реформування системи управління державними фінансами: 
розвиток податкової системи та управління державним боргом»; 

- «Стратегія реформування системи управління державними фінансами: 
розвиток бухгалтерського обліку, державного фінансового контролю та 
аудиту»; 

- «Стратегія реформування системи управління державними фінансами: 
удосконалення управління державними інвестиціями для забезпечення 
ефективного виконання бюджету». 

2. Підвищує кваліфікацію за напрямком «Лідерство в управлінській 
діяльності» та з питань запобігання корупції для державних службовців за 
кошти фізичних та юридичних осіб. 

3. Організовує курси «Плавець-рятувальник» для співробітників дитячих 
оздоровчих таборів Сумської області. 

4. Проводить супровід навчальних курсів «Підготовка електрозварників 
ручного зварювання за технологіями TIG, MIG, MAG, MMA». 

В цьому році Центром продовжена робота з кафедрою журналістики та 
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філології щодо проведення атестації осіб, які претендують на вступ на 
державну службу, щодо вільного володіння державною мовою та 
підтвердження вільного володіння державною мовою без проходження 
атестації для осіб, які мають на це законодавче право. 

В 2019 році шляхом участі у конкурсному відборі від Національного 
агентства України з питань державної служби було отримано замовлення на 
підвищення кваліфікації державних службовців з питань управління фінансами 
та запобігання корупції загальною кількістю 700 осіб. 

Як і в попередньому році ЦППО продовжує роботу щодо підвищення 
кваліфікації арбітражних керуючих.  

Також у 2019 році за участі кафедри управління (ННІ ФЕМ) продовжена 
робота з організації курсів «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи 
будинків)». 

У таблиці 1 наведені результати діяльності роботи Центру професійної та 
післядипломної освіти у 2019 році. 

 

Таблиця 1  
Курси на базі ЦППО у 2019 р. 

Напрями діяльності, які були організовані в центрі 
Кількість 
слухачів, 

(осіб) 

Обсяг 
навчальних 
доручень за 
рік (годин) 

Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих 6 29,5 
Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 
запобігання корупції (короткостроковий семінар) 100* 65 

Підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції 
для державних службовців (72 години) 122* 387,6 

Підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції (30 
годин)  15 19,62 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 
управління фінансами (короткострокові програми 10 
годин х 4 програми) 

300* 183 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 
управління фінансами (професійні програми 60 годин 4 х 4 
програми) 

180* 291,1 

Підвищення кваліфікації за напрямком «Лідерство в 
управлінській діяльності» 1 5,33 

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну 
службу щодо вільного володіння державною мовою 187** 559,13** 

Підтвердження вільного володіння державною мовою без 
проходження атестації відповідно до п. 56 Постанови 
КМУ № 818 від 25 жовтня 2017 р. 

374 – 

Курси підвищення кваліфікації цільового призначення за 
напрямком «Плавець-рятувальник» 21 36 
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Напрями діяльності, які були організовані в центрі 
Кількість 
слухачів, 

(осіб) 

Обсяг 
навчальних 
доручень за 
рік (годин) 

Підвищення кваліфікації за програмою «Менеджер 
(управитель) житлового будинку» 8* 78 

Підготовка електрозварників ручного зварювання за 
технологіями TIG, MIG, MAG, MMA (супровід курсів) – – 

Всього: 1314 1654,28 
* За участі кафедр СумДУ 
** Спільно з PR-консалтинг 
*** Супровід курсів (2 групи – 20 осіб, обсяг навчальних доручень 320 годин) 

 
ІІ Автопідготовка 

 
У 2019 році в автошколі СумДУ були проведені курси з підготовки водіїв 

категорії "В" для 196 осіб. 
При аналізі контингенту (слухачів з числа студентів СумДУ та ззовні) 

(рис. 1) автошкола СумДУ користується попитом серед населення міста. В 2019 
році обсяг зовнішнього контингенту зріс на 10 % (на 7 осіб більше ніж у 2018 
році (65осіб)).  

В 2019 році з числа студентів СумДУ, які навчались в автошколі СумДУ: 
 56 % (70 осіб) – слухачі жіночої статі  
 44 % (54 особи) – чоловіки.  

В розрізі факультетів СумДУ в автошколі в 2019 році навчалися: 
 Факультет ЕліТ – 26 осіб; 
 Медичний інститут СумДУ – 25 осіб; 
 ННІ ФЕМ ім. О. Балацького – 18 осіб; 
 Факультет ТеСЕТ – 16 осіб; 
 Факультет ІФ СК – 16 осіб, 
 ННІ БТ "УАБС" – 3 осби; 
 ННІ Права – 3 особи; 
 Інші – 17 осіб. 

В 2019 році були проведені профорієнтаційні заходи, щодо залучення 
студентів для отримання водійського посвідчення на території Медичного 
Інституту СумДУ та площадці по Петропавлівській (ННІ БТ «УАБС» та ННІ 
Права). Сформувати групи для навчання на даних територіях не вдалося. 
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   Рис. 1 Аналіз контингенту слухачів з числа студентів СумДУ та інших 

користувачів послуг 
 

 
IІІ Магістерські програми 

 
У 2019 році на базі ЦППО розпочато підготовку магістрів освітньо-

професійної програми «Управління та адміністрування в охороні здоров’я» зі 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». За підсумками 
двох етапів вступної кампанії на навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб було зараховано 99 слухачів. Сформовано 4 групи. 

Продовжується підготовка студентів за магістерською програмою 
«Державна служба» спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування».  

У поточному році, шляхом участі в конкурсі було отримано фінансування 
від Національного агентства України з питань державної служби на підготовку 
магістрів за заочної форми навчання за напрямом 281 «Публічне управління та 
адміністрування» освтньо-професійної програми «Державна служба» у 
кількості 30 осіб. 

За підсумками вступних випробувань в 2019 році було зараховано на 
навчання 36 осіб (30 осіб – за кошти державного контракту та 6 осіб – за кошти 
фізичних та юридичних осіб). За результатами вступної кампанії була 
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сформована 1 група з навчанням в м. Сумах. 

Динаміка формування контингенту студентів ЦППО за спеціальністю 
281 «Публічне управління та адміністрування» представлена на рис. 2. 
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здоров`я» 

Рис. 2 Аналіз формування контингенту за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування»  

 
В ЦППО продовжують навчання магістри за замовленням від 

Національного агентства України з питань державної служби, зараховані у 
2017 році у кількості 29 осіб.  

В 2019 році в лютому випущено 25 студентів 2016 року прийому та в 
грудні – 43 студента 2018 року прийому. Станом на 1 січня 2020 року 
контингент здобувачів освіти в ЦППО – 160 осіб. 

 
ІV Платні послуги навчальних центрів СумДУ 

 
Вцілому на базі факультетів, інститутів та інших структурних підрозділів 

СумДУ діє 41 навчальних центру, 65% з них надавали платні освітні послуги 
протягом 2019 року (28 центрів). Проте кафедри факультетів надають додаткові 
платні освітні послуги і окремо від центів. 

В 2019 році запрацювали два центри: 
1. Науково-навчально-виробничий центр «Технології сучасних 

машинобудівних матеріалів» (2013 р.), кафедра прикладного матеріалознавства 
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та технлогії конструкційних матеріалів 

2. Науково-навчальний центр екології та нових технологій (2018 р.), 
кафедра прикладної екології. 

Вцілому по центрах СумДУ обсяг навчальних доручень у 2019 році склав 
23238 академічних годин (без ЦППО та Автошколи). Якщо умовно перевести 
на кадрове забезпечення освітнього процесу, то це – 38 ставок (із розрахунку 1 
ст. – 600 годин). 

Динаміка обсягів навчальних доручень (у т.ч. ЦППО та Автопідготовка) за 
2016–2019 рр. представлена на рис. 4. 

Контингент осіб, яким надані платні освітні послуги навчальними 
центрами СумДУ в 2019 р. становить 4 396 осіб, з яких 75% слухачів не 
навчаються в університеті на постійній основі (табл. 2). 

Динаміка кількості слухачів, яким було надано додаткові платні освітні 
послуги (у т.ч. ЦППО та Автопідготовка) за 2016–2019 рр. представлена на рис. 
3. 

 

 
 

Рис. 3 Динаміка кількості слухачів, яким було надано додаткові платні освітні 
послуги (у т.ч. ЦППО та Автопідготовка) за 2016–2019 рр., осіб  
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Рис. 4 Динаміка обсягів навчальних доручень (у т.ч. ЦППО та Автопідготовка) 
за 2016–2019 рр. 

 
V Основні завдання роботи ЦППО на 2020 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. Активізувати роботу з Національним агентством України з питань 
державної служби з приводу підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування» («Державна служба»). 

3. Ініціювати роботу з Національним агентством України з питань 
державної служби з приводу розширення переліку програм професійного 
навчання (підвищення кваліфікації) (в разі виділення фінансування), а саме:  

 «Ефективний менеджмент в державному секторі»;  
 «Лідерство в державному управлінні»;  
 «Психологічні засади управлінської діяльності»;  
 «Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній 
діяльності»;  
 «Підвищення рівня професійної компетентності працівників 
управління персоналом»;  
 «Ділова українська мова. Організація діловодства в державній службі»;  
 «Управління конфліктами»;  
 «Особливості формування податкової політики України в контексті 
реалізації економічних реформ у регіоні»;  
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 «Реалізація закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;  
 «Ділова англійська мова в сфері державного управління»;  
 «Гендерна рівність»;  
 «Дотримання прав людини»;  
 «Інформаційна безпека»; 
 «Землевпорядкування». 
4. Спільно з кафедрою громадського здоров’я провести профорієнтаційні 

заходи щодо підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Управління 
та адміністрування в охороні здоров’я». 

5.  Активізувати діяльність з деканатом ТеСЕТ щодо підготовки 
кваліфікованих робітників з професій 7212 «Електрогазозварник ручного 
зварювання». 

6. Звернутися до студентського самоврядуванням за допомогою щодо 
популяризації серед студентів СумДУ підготовки кваліфікованих робітників з 
професії 5123 «Офіціант». 

7. Здійснювати постійний моніторинг ринку праці та освіти з метою 
визначення нових напрямків діяльності для надання інформації кафедральним 
та загальноуніверситетським центрам. 

8. Більш активно залучати кафедри до організації і проведення 
короткострокових курсів із підвищення кваліфікації та тренінгів за 
професійним спрямуванням. 

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 згідно Постанов КМУ від 21.06.2017 р. № 432 та від 31.03.2015 № 179 
(навчання на курсах водіїв за тристоронніми договорами в разі виділення 
фінансування). 

11. Організувати курси з підготовки водіїв категорії "В" м. Конотоп в 
межах ліцензії СумДУ. 

12. Провести акредитацію курсів з підготовки водіїв категорії "В" (термін 
дії свідоцтва – до 03.11.2020 р.). 

13. 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). 

14. Спільно з кафедрою управління підготувати ліцензійну справу з 
підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування». 


