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Робота ЦППО у 2021 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 

Центр професійної та післядипломної освіти СумДУ продовжує плідну 

співпрацю з Національним агентством України з питань державної служби 

щодо підвищення кваліфікації державних службовців за рахунок державного 

фінансування. В 2021 році було оголошено конкурс за 22 напрямками 

підвищення кваліфікації і Сумський державний університет шляхом участі у 

конкурсному відборі від Національного агентства України з питань державної 

служби отримав замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців 

загальною кількістю 3890 осіб за 21 напряком (у 2020 році отримали державне 

замовлення за 9 напрямками із 11): 

За професійними (сертифікатними) програмами (2,0 – 2,5 кредита): 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії «Б» 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади 

державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань управління публічними фінансами 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії «В» 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади 

державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання корупції та забезпечення 

доброчесності 

-  підвищення кваліфікації державних службовців відділів (управлінь) 

освіти виконавчих органів влади 

-  підвищення кваліфікації державних службовців органів юстиції, 

юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади 

 



3 

 

За короткостроковими програмами (0,5 кредита): 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань управління публічними 

фінансами 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та 

забезпечення доброчесності 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорії «Б», з питань лідерства 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань інформаційної безпеки 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань дотримання прав людини та 

протидії дискримінації 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань комунікації та взаємодії 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорії «Б», з питань впровадження змін 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань сприйняття змін 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань стратегічного управління та 

планування 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань державної політики цифрового 

розвитку 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань електронного урядування та 

електронної демократії 

-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 
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-  підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань детінізації доходів 

-  підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань екологічного управління 

Центр професійної та післядипломної освіти продовжує діяльність щодо 

підвищення кваліфікації державних службовців за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб у кількості 608 слухачів. 

Також, у 2021 році, як і у 2019, було проведено підвищення кваліфікації за 

напрямом «Плавець-рятувальник» у кількості 9 осіб. 

Центр професійної та післядипломної освіти спільно з кафедрою 

кримінально-правових дисциплін та судочинства продовжує підготовку 

кваліфікованих робітників за професією «Охоронник». У 2021 році дану 

професію отримали 10 осіб, 7 з яких є студентами Сумського державного 

університету. 

У 2021 році, відповідно до Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» та Порядку проведення іспитів 

на рівень володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409 Сумськи державний 

університет отримав статус спеціально уповноваженої установи (організації), 

яка проводить іспит на рівень володіння державною мовою.  

Спільно з кафедрою журналістики та філології, від якої задіяно 5 

викладачів в якості екзаменаторів, Центром професійної та післядипломної 

освіти було організовано супровід іспитів на рівень володіння державною 

мовою, де 3 співробітника центру задіяні в якості інструкторів.  

З 16 липня по 20 грудня 2021 року іспит на визначення рівня володіння 

державною мовою в Сумському державному університеті склали більше 1,5 

тис. осіб.  

У таблиці 1 наведені результати діяльності роботи Центру професійної та 

післядипломної освіти у 2021 році. 

Таблиця 1  

Курси на базі ЦППО у 2021 році 

Напрями діяльності, які були організовані в центрі 

Кількість 

слухачів, 

(осіб) 

Обсяг навчальних 

доручень за рік 

(годин) 

Підвищення кваліфікації державних службовців, які 

займають посади категорії "Б" 
500 1205 

Підвищення кваліфікації державних службовців, які 

займають посади категорії "В" 
500 1245 

Підвищення кваліфікації державних службовців органів 

юстиції,юридичних служб міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади  

200 482 
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Напрями діяльності, які були організовані в центрі 

Кількість 

слухачів, 

(осіб) 

Обсяг навчальних 

доручень за рік 

(годин) 

Підвищення кваліфікації державних службовців відділів 

(управлінь) освіти виконавчих органів влади 
15 59,75 

Підвищення кваліфікації державних службовців, з 

питань управління публічними фінансами 
462 725,5 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

з питань екологічного управління  
15 18,75 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності  
565 1240,25 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

дотримання прав людини та протидії дискримінації 
100 85 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

комунікації та взаємодії 
400 340 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

впровадження змін 
100 85 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

сприйняття змін  
200 170 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

стратегічного управління та планування 
145 111,25 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

лідерства 
178 149,5 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

європейської інтеграції  
200 170 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

державної політики цифрового розвитку 
50 42,5 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

електронного урядування та електронної демократії  
100 85 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
10 17,5 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

детінізації доходів 
50 42,5 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 

інформаційної безпеки 
100 85 

Знання законодавства: базові знання сучасного 

державного службовця 
491* 30 

Лідерство на державній службі 206 128 

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності 113 60 

Управління змінами 160 30 

Комунікація та взаємодія 50 60 

Державна політика цифрового розвитку 75 30 

Психологія спілкування  229 120 

Запровадження змін 16 0 

Етика державного службовця 196 30 

Плавець-рятувальник 9 36 

Курси підготовки кваліфікованих робітників за 

професією 5169 «Охоронник», 1 розряд (сумісно з 

кафедрою кримінально-правових дисциплін та 

судочинства) 

10** 84 
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Напрями діяльності, які були організовані в центрі 

Кількість 

слухачів, 

(осіб) 

Обсяг навчальних 

доручень за рік 

(годин) 

Проведення іспиту на рівень володіння державною 

мовою 
1506*** 116,5 

ВСЬОГО 6951 7084 

* За ініціативи кафедра фундаментальної юрисприденції та конституційного права СумДУ 

** За ініціативи кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства СумДУ 

*** Супровід  

 

Контингент слухачів відносно 2020 року збільшився у 2,2 рази (3205 осіб – 

у 2020 році до 6951 особи у 2021 році). 

Обсяг навчальних доручень ЦППО у 2021 році склав 7084 годин, що у 1,8 

рази більше у порівнянні з 2020 роком (7084 годин – 2021 рік, 4006,80 годин – 

2020 рік, 1654,28 годин – 2019 рік). 

У 2021 році на базі ЦППО підвищували кваліфікацію державні службовці 

наступних організацій (в on-line режимі та з використання платформи 

«Екзамінаріум»):  

Головне управління пенсійного фонду України у Сумській та 

Кіровоградській областях;  

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;  

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради; 

Північно–Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції в 

м. Суми; 

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;  

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; 

Секретаріат Упововаженого Верховної Ради України з прав людини; 

Сумська обласна прокуратура;  

Державна аудиторска служба України; 

Департамент методології ДПС України; 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг;  

Управління державної міграційної служби у Сумській, Київській, 
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Харківській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Львівській та 

Закарпатській областях; 

Сумська та Миколаївська митниці Державної митної служби України; 

Департамент антикорупційної політики Національного агенства з питань 

запобігання корупції; 

Міністерство з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та 

цифровізації; 

Комісія з питань вищого корпусу державної служби; 

Мінекономіки. 

До цієї роботи були залучені кафедри: маркетингу, економічної 

кібернетики, фінансових технологій і підприємництва, бухгалтерського обліку 

та оподаткування, міжнородних економічних відносин, управління імені Олега 

Балацького, кримінально-правових дисциплін та судочинства, психології, 

політології та соціокультурних технологій, електроніки і комп’ютерної техніки. 

ІІ Автопідготовка 

У 2021 році в автошколі СумДУ було завершено навчання на курсах з 

підготовки водіїв категорії "В" для 187 осіб (8 груп), що практично на рівні 

показника 2020 року (- 10 особа).  

Фактично у 2021 році на навчання було зараховано 200 осіб, але 13 осіб 

були відраховані у звязку із відсутністю бажання навчатися on-line.  

В 2021 році продовжено співпрацю з Департаментом соціального захисту 

населення Сумської міської ради щодо підготовки на курсах водіїв учасників 

АТО загальною кількістю 30 осіб (1 група). 

Фінансові показники діяльності автошколи подані в табл. 2. 

Таблиця 2 

Показники діяльності автошколи СумДУ 

Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Кількість груп, од. 11 8 7 8 8 
8 / 

10* 

Кількість слухачів, осіб 306 185 183 196 197 
187 / 

247* 

Кількість зовнішніх 

слухачів 
97 55 65 72 119 

122 / 

156* 

Обсяг навчальних 

доручень за рік, годин 
1 558 1 384 1 186 1 304 1 384 

1444 / 

1760* 

 

* Кошти за навчання: 

- група 78-В  (початок навчання 08.11.21 р.,  кінець навчання 03.01.22 р., всього 30 чол. з яких 17 

студенти СумДУ  і 13 зовнішні слухачі, обсяг навчальних доручень 158 год. будуть зараховані у звіт 2022 року.  

- група 79-В  (початок навчання 06.12.21 р.,  кінець навчання 07.02.22 р., всього 30 чол. з яких 9 

студенти СумДУ і 21 зовнішні слухачі, обсяг навчальних доручень 158 год.  будуть зараховані у звіт 2022 року.  
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При аналізі контингенту (слухачів з числа студентів СумДУ та ззовні) 

(рис. 1) автошкола СумДУ користується попитом серед населення міста.  

В 2021 році обсяг зовнішнього контингенту зріс в 1,2 рази и склав 122 

особи з 187 (на 3 особи більше ніж у 2020 році (119 осіб).  

В 2021 році, як і в 2020 році проведені профорієнтаційні заходи, щодо 

залучення студентів для отримання водійського посвідчення на території 

Медичного Інституту СумДУ та навчального кампусу по вул. Петропавлівській. 

Сформувати групи для навчання на базі цих структурних підрозділів нажаль не 

вдається. 
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Рисунок 1 Аналіз контингенту слухачів з числа студентів СумДУ та інших 

користувачів послуг 

 

IІІ Магістерські програми 

 

У 2021 році на базі ЦППО продовжується підготовка магістрів за освітньо-

професійними 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 21 слухача (що на 12 слухачів 

менше порівняно в минулим роком (32 особи – 2020 рік)). Динаміку 

зарахування контингенту у розрізі міст наведено у табл. 3. 
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Таблиця 3 

Динаміка зарахування контингенту освітньо-професійної програми 

«Управління та адміністрування в охороні здоров`я» в розрізі населених 

пунктів за 2019-2021 рр. 

Місто 2019 р. 2020 р. 2021 р. Відхилення+/- 

м. Конотоп, осіб 22 0 0 0 

м. Шостка, осіб 45 8 7 -1 

м. Суми, осіб 32 23 14 -9 

Всього, осіб 99 32 21 –10 

 

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» освітньо-професійної програми «Державна служба» у 

кількості 8 осіб (що в 4,5 рази менше показника 2020 року). 

За підсумками вступних випробувань в 2021 році було зараховано на 

навчання 13 осіб (8 осіб – за кошти державного контракту та 5 осіб – за кошти 

фізичних та юридичних осіб). Зменшення контингенту повязане з введенням 

обов`язкового складання Єдиного вступного випробування з іноземної мови 

(ЄВІ) (приведення НАДСом постанови КМУ від 29 липня 2009 року № 789 у 

відповідність до нормативної бази Міністерства освіти та науки України). 

Серед контингенту 2021 року 13 осіб з м.Суми (що на 22 особи менше 

відносно 2020 року (35 осіб). За результатами вступної кампанії було 

сформовано 1 групу в м.Суми (в 2020 році – 2 групи в м.Суми та м.Конотоп) 

(табл. 4).  

Таблиця 4 

Динаміка зарахування контингенту освітньо-професійної програми 

«Державна служба» в розрізі міст за 2019-2021 рр. 

Місто 2019 р. 2020 р. 2021 р. Відхилення+/- 

м. Конотоп, осіб 4 10 0 -10 

м. Шостка, осіб 3 0 0 0 

м. Суми, осіб 29 35 13 -22 

Всього, осіб 36 45 13 –32 

 

Однак, загальний приріст контингенту в 2021 році порівняно з 2020 

роком скоротився на 44 особи (в 2,2 рази). 

Динаміка формування контингенту студентів ЦППО за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» представлена на рис. 2. 
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* - сумарний контингент за освітніми програмами «Державна служба» та «Управління та 

адміністрування в охороні здоров`я» 

Рисунок 2 Аналіз формування контингенту за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування»  

 

В ЦППО продовжують навчання магістри освітньо-професійної програми 

«Управління та адміністрування в охороні здоров’я» спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» 2020 року прийому у кількості 18 

осіб. 

Обсяги фінансування за держаними контрактами укладеними між СумДУ 

та Національним агентством України з питань державної служби на підготовку 

магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

(«Державна служба») наведені в таблиці 6. 

Кошти державного контракту спрямовані на компенсацію витрат за 

статтями: 

 Заробітна плата (науково-педагогічний персонал, адміністративний 

персонал). 

 Нарахування на оплату праці. 

 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання канцтоварів, 

паперу, конвертів, марок, картриджів тощо; придбання та виготовлення бланків 

дипломів, свідоцтв тощо; придбання господарських товарів). 

 Оплата послуг (крім комунальних - послуги зв`язку, Інтернет; послуги 

сторонніх фахівців; послуги з ремонту та технічного обслуговування 

обладнання, техніки; експлуатаційні послуги). 
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 Видатки на відрядження. 

 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення, електроенергія). 

В 2021 році в грудні випушено 42 студента 2020 року прийому освітньої 

програми «Державна служба» і 13 студентів освітньої програми «Управління та 

адміністрування в охороні здоров’я» 2020 року прийому. Станом на 1 січня 

2022 року контингент здобувачів освіти ЦППО складає 51 особа (табл.5). 

 

Таблиця 5 

Динаміка руху контингенту ЦППО у розрізі освітніх програм спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» за 2019-2021 рр. 

Освітня 

програма 

Зараховано Випущено 
Загальний 

контингент 

(станом на 

01.01.2022) 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Державна 

служба 
36 46 13 68 59 42 12 

Управління та 

адміністрування 

в охороні 

здоров’я 

99 32 21 0 51 13 39 

Всього: 135 78 34 68 110 55 51 

Також, в 2021 році Сумський державний університет приймав 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. 

 

Динаміку загальних надходжень від діяльності ЦППО за 2 роки наведено 

в табл.8. 

Структура надходжень 2021року: 

 62 % - від підвищення кваліфікації працівників підприємств та 

організацій на базі СумДУ; 

 20 % - від автопідготовки; 

 18 % - від навчання за магістерськими програмами. 

ІV Платні послуги навчальних центрів та структурних підрозділів СумДУ 

Результати роботи навчальних підрозділів СумДУ у 2021 р. детально 

представлені у Додатках А, Б.  

У 2021 році кількість навчальних центрів та структурних підрозділів 

СумДУ, які надавали додаткові платні освітні послуги протягом року – 37, що 
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на 7,5% менше, ніж у 2020 році (40). 

У 2021 році новостворено три центри, які можуть надавати додаткові 

освітні послуги: 

 Центр соціальних досліджень при кафедрі психології, політології та 

соціокультурних технологій Факультету іноземної філології та соціальних 

комунікацій; 

 Науково-навчальний центр промислового інжинірингу при кафедрі 

технології машинобудування, верстатів та інструментів Факультету технічних 

систем і енергоефективних технологій; 

 Центр проєктних досліджень регіонального соціально-економічного 

розвитку Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки і менеджменту. 

Не надавали освітні послуги у 2021 році (у порівнянні з 2020 роком) 

наступні навчальні центри: 

 Навчально-методичний бізнес-центр СумДУ, кафедра  економіки, 

підприємництва та бізнес-адміністрування, ННІ БІЕМ; 

 Науково-навчально-виробничий центр «Технології сучасних 

машинобудівних матеріалів», афедра прикладного матеріалознавства та 

технології конструкційних матеріалів, ТеСЕТ; 

 Регіональний навчально-методичний та науково-консультаційний 

центр «Технологія», кафедра комп`ютерної механіки імені Володимира 

Марцинковського, ТеСЕТ. 

Ряд центрів припинили свою діяльність у зв`язку з реорганізацією: 

 Навчально-науковий центр «Актуальна фінансова аналітика»; 

 Навчально-методичний центр з підготовки до сертифікації 

персоналу з менеджменту; 

 Центр професійного розвитку та мовної освіти "Academia"; 

 Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень. 

У Таблиці 9 наведені обсяги надання додаткових платних освітніх послуг 

навчальними центрами СумДУ та структурними підрозділами в рейтинговому 

порядку з урахування залучення викладачів кафедр до викладання за 

програмами ЦППО. 

 

У 2021 році порівняно з 2020 р. збільшили надходження:  

 ЛЦ ДМО 

 ННІ права 

 НМЦ «Проф-ІТ» 

 ЦРКП 

 НН МІ 

 ІФ СК 

 ННІ БіЕМ 
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Проте, при загальному зростанні обсягу надходжень у 2021 році 

зменшились надходження:  

 ТеСЕТ 

 ЕлІТ 

 

Загальна сума фінансових надходжень у 2021 році збільшилась порівняно 

з 2020 роком на 33,7 %. 

 

Вцілому по центрах СумДУ обсяг навчальних доручень у 2021 році склав 

23 858 академічних годин (без ЦППО та Автошколи). Якщо умовно перевести 

на кадрове забезпечення освітнього процесу, то це – 39 ставок (із розрахунку 1 

ст. – 600 годин), що на 14% більше ніж у 2020 році (+ 2 888 годин, в 2020 році 

обсяг навчальних доручень – 20 970 години). 

Динаміка обсягів навчальних доручень (у т.ч. ЦППО та Автопідготовка) за 

2017–2021 рр. представлена на рис. 3. 
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Рисунок 3 Динаміка обсягів навчальних доручень (у т.ч. ЦППО та 

Автопідготовка) за 2017–2021 рр. 

Контингент осіб, яким надані платні освітні послуги навчальними 

центрами та структурними підрозділами СумДУ у 2021 р. становить 7 945 осіб, 

з яких 99,9% слухачів не навчаються в університеті на постійній основі (2020 

рік – 5 415 особи; 84% – не студенти СумДУ). 

Динаміка кількості слухачів, яким було надано додаткові платні освітні 

послуги (у т.ч. ЦППО та Автопідготовка) за 2017–2021 рр. представлена на 

рис. 4. 
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Рисунок 4 Динаміка кількості слухачів, яким було надано додаткові платні 

освітні послуги (у т.ч. ЦППО та Автопідготовка) за 2017–2020 рр., осіб 



V Основні завдання роботи ЦППО на 2022 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 «Організація і управління охороною здоров`я». 

5. Здійснювати постійний моніторинг ринку праці та освіти з метою 

визначення нових on-line напрямків діяльності для надання інформації 

кафедральним та загальноуніверситетським центрам. 

6. Більш активно залучати кафедри до організації і проведення 

короткострокових курсів із підвищення кваліфікації та тренінгів за 

професійним спрямуванням. 

7. Звернутися до кафедр СумДУ щодо розробки нових або адаптації 

існуючих дистанційних курсів за тематиками замовників. 

8. Активізувати роботу щодо залучення студентів для отримання 

водійського посвідчення, а саме провести профорієнтаційні заходи, щодо 

забезпечення надання послуг на площадці по вул. Петропавлівській та 

Соборній. 

9. Реалізація планів, затверджених відповідними напрямками діяльності 

Стратегії розвитку СумДУ. 

 

 

 

Директор ЦППО        Старченко Л.В. 


