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П І С Л Я Д И П ЛОМ НО Ї О С В І Т И І
Д ИС ТА Н Ц І Й НОГО Н А В Ч А Н Н Я

Народилася 1 жовтня 1953 р. у м. Алчевськ Луганської області.
У 1975 році закінчила економічний факультет (спеціальність «Економіка
та планування матеріальнотехнічного постачання») Ворошиловградського
машинобудівного інституту.
Ще у студентські роки Г. А. Плахута проявляла здібності до наукової
роботи. Тому після захисту диплому їй запропонували працювати на кафедрі
«Маркетинг» рідного вузу. Ганна Андріївна розпочала свій трудовий шлях
на посаді інженера, згодом працювала асистентом, старшим викладачем
цієї ж кафедри.
У 2001 р. Г. А. Плахута захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук. У 2003 р. їй було присвоєне звання
доцента кафедри «Маркетинг».
Того ж року Ганну Андріївну призначили заступником директора
Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання
Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля
(ІПОДН СНУ ім. В. Даля). У 2005 р. Г. А. Плахута очолила цей колектив.
Посаду директора Інституту післядипломної освіти і дистанційного
навчання СНУ ім. В. Даля Ганна Андріївна обіймає і сьогодні.

ПЛАХУТА
Ганна
Андріївна
Директор iнституту
Кандидат економічних
наук, доцент
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Основними видами освітньої діяльності ІПОДН є:
перепідготовка фахівців, підвищення кваліфікації,
короткострокове навчання, а також надання
актуальних послуг за базовими спеціальностями
СНУ ім. В. Даля. Основні форми навчання: денна,
заочна, вечірня. Особливістю навчання в ІПОДН
є поєднання базової освіти й освіти, яку слухачі
одержують в інституті згідно з навчальними
планами.
Перепідготовку спеціалістів із надання другої
вищої освіти ІПОДН здійснює за напрямами:
економіка і підприємництво; менеджмент; право;
психологія; інженерна механіка; транспортні
технології; комп'ютеризовані системи, автоматика
і управління; комп'ютерна інженерія; екологія;
політологія; комп'ютерні науки; автоматизація
та комп'ютерноDінтегровані технології.
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І н с т и т у т
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Серед головних завдань в освітній діяльності велика
увага приділяється «навчанню впродовж життя».
Виконання цього завдання в Східноукраїнському
національному університеті ім. Володимира Даля
покладають на Інститут післядипломної освіти і дис
танційного навчання (ІПОДН), що спеціалізується на
перепідготовці спеціалістів та підвищенні кваліфікації.
Енергійні, спраглі до знань люди, які вже мають
диплом технікуму, коледжу чи інституту, можуть підви
щити свій освітньокваліфікаційний рівень або пройти
перепідготовку за іншим освітнім напрямом. Слухачі
інституту — це особливий контингент. Більшість із
них — досвідчені та професійно визначені особи, тому
вимагають до себе особливо уважного ставлення і ви
сокопрофесійного навчання. Серед слухачів є керівни
ки підприємств, службовці банківських та податкових
структур, робітники правоохоронних органів.
Початок своєї освітньої діяльності Інститут після
дипломної освіти і дистанційного навчання бере
з 1988 року, коли створили спеціальний факультет
з перепідготовки кадрів. Першим деканом цього фа
культету був призначений к. т. н., доц. В. Г. Федоров
Діяльність із перепідготовки кадрів починалася із
однієї спеціальності — «Організація управління
виробництвом».
У зв'язку з ситуацією в системі освіти, обумовленою
демографічним спадом, враховуючи напрямки діяль
ності та розвитку університету, Інститут післядипломної
освіти і дистанційного навчання поставив за мету роз
ширення і поглиблення діяльності щодо формування
контингенту слухачів перепідготовки та курсів підви
щення кваліфікації. Такі послуги можуть надаватися
згідно з повним переліком спеціальностей університету.
Очолює ІПОДН директор Ганна Андріївна Плаху
та — кандидат економічних наук, доцент, випускниця
Ворошиловградського машинобудівного інституту,
1975 р., та аспірантури. Автор монографії, понад
30 наукових праць, трьох навчальних посібників.

На сьогодні перепідготовка спеціалістів здійснюєть
ся за 17 спеціальностями економічного та технічного
напрямів, акредитованими в університеті, серед яких
найбільш популярними у слухачів є такі:
– правознавство,
– фінанси,
– облік та аудит,
– економіка підприємства,
– банківська справа,
– міжнародна економіка,
– управління персоналом,
– маркетинг,
– менеджмент організацій,
– менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,
– психологія,
– екологія,
– організація перевезень і управління на транспорті
(залізничний і автомобільний транспорт),
– гнучкі комп'ютеризовані системи і робототехніка,
– інформаційні управляючі системи і технології,
– журналістика,
– політологія.
За час існування інституту тут пройшли перепідго
товку із здобуття другої вищої освіти 1982 фахівців,
підготовку з одержанням першої вищої освіти — 1315
фахівців, підвищення кваліфікації — 4401 особа.
Багато випускників вузу обіймають відповідальні
посади або працюють висококваліфікованими
спеціалістами у різних сферах народного господар
ства і освіти. Серед них С. К. Рамазанов — завідувач
кафедри, декан факультету «Інноваційна економіка
і кібернетика», В. М. Даніч — декан факультету
«Менеджмент», М. Г. Яцура — заступник директора
ІПОДН.
Навчальний процес в інституті здійснюють викла
дачі спеціальних та випускних кафедр університету.
Відсоток викладачів із науковими ступенями досить
високий — близько 80%.
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Стрімкий розвиток технічного прогресу та інформа
тизації в Україні зумовив формування попиту на
робітників, які мають найсучасніші теоретичні знання
й практичні навички. Тому одним із пріоритетних нап
рямків діяльності ІПОДН є надання освітніх послуг на
замовлення Луганського обласного та міського центрів
зайнятості, промислових підприємств Луганська і об
ласті, інших юридичних та фізичних осіб із підвищен
ня кваліфікації фахівців різних кваліфікаційних рівнів.
Основними перспективними напрямами в роботі з
підвищення кваліфікації на сьогодні є курси за програ
мами: «Організація перевезень і управління на
залізничному транспорті», «Перевезення небезпечних
вантажів залізничним транспортом», «Основи бухгал
терського обліку», «Сучасні комп'ютерні технології
в бухгалтерії», «Вивчення сучасних комп'ютерних тех
нологій», «Новітні комп'ютерні технології», «Сучасні
комп'ютерні технології в мережі Інтернет», «Правозна
вство на сучасному етапі», «Правові та практичні ас
пекти державних закупівель в Україні», «Визначення
ознак справжності і платіжності банкнот національної
валюти, банкнот іноземних держав та дорожніх чеків».
Згідно з концепцією забезпечення якості освіти,
у Східноукраїнському національному університеті
ім. Володимира Даля було створено внутрішню систе
му підвищення кваліфікації науковопедагогічних
працівників університету. З метою покращення надан
ня освітніх послуг в ІПОДН були запроваджені курси
підвищення кваліфікації викладачів за програмами:
«Використання мережі Інтернет в науковопедагогічній
діяльності», «Сучасні методи викладання математики
та інформатики у вищих навчальних закладах»,
«Педагогіка і психологія вищої школи».
Інститут має великий потенціал проведення курсів
підвищення кваліфікації за всіма акредитованими
спеціальностями університету, реалізація якого надасть
змогу не лише отримати прибутки найближчим часом,
а й цілком задовольнити потреби масштабних замов
ників та скласти передумови для подальшого плідного
співробітництва.
До складу інституту входять такі відділення: Стаха
новське, Сєвєродонецьке та Центр з перепідготовки
управлінських кадрів для сфери підприємництва.
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Стахановське відділення Інституту післядипломної
і дистанційної освіти Східноукраїнського національно
го університету ім. Володимира Даля (СтВ ІПДО СНУ
ім. В. Даля) створене наказом президента СУДУ від
31.12.1998 р. № 52 як філія Інституту післядипломної та
дистанційної освіти СУДУ і є структурним підрозділом
університету без права юридичної особи.
Стахановське відділення Інституту післядипломної
освіти і дистанційного навчання має ліцензію на право
освітньої діяльності за двома галузями — «Економіка і
підприємництво» та «Менеджмент» — за 5ма напря
мами: «Економіка підприємства», «Облік і аудит»
«Фінанси», «Управління персоналом і економіка
праці», «Менеджмент». Підготовка на навчання
за освітньопрофесійною програмою бакалавра
у Стахановському відділенні ІПОДН СНУ ім. В. Даля
здійснюється за скороченим терміном підготовки
на базі освітньокваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста (термін навчання — 2,5 роки). Крім того,
ведеться перепідготовка спеціалістів (друга вища
освіта) за спеціальністю «Облік і аудит» (термін навчан
ня — 2,5 роки).
Контингент студентів та слухачів нині складає
понад 850 студентів та слухачів заочної форми
зі скороченим терміном навчання.
Протягом десяти років існування Стахановське
відділення підготувало та випустило понад 1500
фахівців, які працюють в різних установах регіону, при
ватних підприємствах, організаціях. А сприяли такій
підготовці якісний професорськовикладацький склад
Стахановського відділення університету та провідні
фахівці промислових підприємств і установ міста.
Директором Стахановського відділення ІПОДН
СНУ ім. В. Даля був призначений кандидат технічних
наук, доцент, академік Міжнародної академії наук
педагогічної освіти Михайло Васильович Плєтньов.
М. В. Плєтньов є автором понад 120 наукових та
науковометодичних робіт, кількох навчальних
посібників, монографій та патентів України, нагоро
джений багатьма почесними
грамотами, подяками та зна
ком Відмінника освіти
України.
Під керівництвом
М. В. Плєтньова в місті
Стаханові проводяться науково
практичні конференції різно
го напряму, де обговорюються
питання модернізації та
інтеграції вищої освіти,
інтеграції науки і виробницт
М. В. Плєтньов,
ва, вища освіта і болонський
директор СтахановD
процес та ін.
ського відділення,
М. В. Плєтньов активно
к. т. н., доцент
обговорює з адміністра
ціями міст регіону, приватними підприємцями,
керівниками різних підприємств та установ
(м. Брянки, м. Стаханова, м. Кіровська, м. Перво
майська) питання подальших перспектив вищої
освіти для регіону, конкурентоздатності фахівців
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самостійного структурного
підрозділу — Сєвєродо
нецького відділення Інституту
післядипломної освіти і
дистанційного навчання
Східноукраїнського націо
нального університету
ім. В. Даля.
Шістнадцять років очолює
керівництво відділенням
талановита та мудра жінка,
академік, доктор економічних
Н. М. Полякова,
наук Української технологічної
д. е. н., академік
академії — Ніна Макарівна
Української
Полякова. За цей період
технологічної
плідна праця колективу
академії
університету та відділення
не лише закріпила успіхи перших років існування, а й
забезпечила своє майбутнє. Тоді, коли в суспільстві
відбувалися зміни, що поновому висвітлили роль і
місце економічної науки й економічних знань в уп
равлінні народним господарством, відділення перетво
рилось на потужний осередок навчальної і наукової
роботи не лише у своєму місті, а й в регіоні та області.
За багаторічну високопрофесійну діяльність
Н. М. Полякова неодноразово була нагороджена грамо
тами Міністерства освіти і науки України, знаком
відмінника освіти України, грамотою Митрополита
Київського і всієї України Блаженнійшого Володимира
за значний внесок у розбудову України. За заслуги пе
ред українським народом та Українською православ
ною церквою і благодійну діяльність Ніна Макарівна
має відзнаку «Почесний хрест», є лауреатом почесної
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економічного напряму, працевлаштування випуск
ників відділення.
Серед випускників Стахановського відділення вели
ким попитом на ринку праці користуються фахівці
економічного напряму, адже в цьому регіоні багато
промислових та приватних підприємств, різних уста
нов, тож їхні професійні знання та навички стають
особливо необхідні в умовах ринкової економіки.
Цьому сприяє поширена економічна та поглиблена
математична підготовка, навички системного мислен
ня в аналізі економічних явищ будьякого рівня склад
ності. Високий рівень комп'ютерної грамотності дозво
ляє активно застосовувати відомі програмні засоби
та самостійно створювати нові для підвищення рівня
науководослідної і практичної роботи.
Стахановське відділення готує кваліфікованих
фахівців, які можуть займатися підприємницькою та
організаційноуправлінською і господарською
діяльністю на ринку товарів та послуг, працювати
експертами й консультантами з питань економічного
моделювання та прогнозування. Заклад цілеспрямовано
і поступово розвиває подальші перспективи з набуття
нових спеціальностей різного напряму, постійного
підвищення рівня якісного кадрового складу, наукової
та матеріальнотехнічної бази.
Із метою реалізації державної програми підготовки
кадрів для підприємницької діяльності та задоволення
потреб регіонального ринку праці Лисичансько
РубіжанськоСєвєродонецького промислового вузла
в кваліфікованих фахівцях у 1993 р. було створено нав
чальний підрозділ Інституту післядипломної освіти
Східноукраїнського національного університету
ім. В.Даля. В 2002 році цей підрозділ набув статусу
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комп'ютерних програм, широко використовуються
передові технології дистанційної освіти.
Велика увага приділяється оптимізації та
індивідуалізації навчання студентів. У навчальний
процес активно впроваджуються сучасні форми нав
чання, зокрема лекціїпрактикуми, проблемномето
дологічні лекції, ділові ігри, тематичні зустрічі, обмін
думками про практику роботи, аналіз і розв'язання
конкретних ситуацій, ігрове моделювання, рольові
ігри, тренінги, які складають близько 70% від загаль
ної кількості занять.
Єдність загальнотеоретичної та спеціальної освіти
забезпечується за рахунок удосконалення змісту, фор
ми й ефективності навчальних та виробничих практик,
орієнтації підготовки фахівців до вимог працедавців,
урахування особливостей соціальноекономічного
розвитку регіону і України, використання в навчально
му процесі досягнень вітчизняної і зарубіжної науки та
техніки, впровадження професійно спрямованих
навчальних курсів, новітніх інформаційних методик,
дистанційних форм навчання.
Рівень підготовки спеціалістів, яких випускає
Сєвєродонецьке відділення, підтверджується отрима
ними нагородами на всеукраїнських і міжнародних
науковопрактичних конференціях «Економіка»,
«Технологія», «Соціальнопсихологічні проблеми
трансформації сучасного суспільства» та ін.
Широкі зв'язки відділення із підприємствами та
організаціями міста й регіону, центрами зайнятості,
кадровими агентствами, участь у міських «Ярмарках
вакансій» дають студентам можливість проходити
стажування і успішно працевлаштовуватися.
Відповідно до вимог ринку освітніх послуг,
у відділенні планується відкривати нові перспективні
спеціальності і спеціалізації, розширювати номенкла
туру спеціальностей заочної та дистанційної освіти.
На сьогодні Сєвєродонецьке відділення ІПОДН —
сучасний освітній і науковий центр, який динамічно
розвивається, відкриває перед молоддю свою скарб
ницю знань, світових та національних цінностей нау
ки й культури і надає можливість постійно підвищува
ти рівень фахівців шляхом поглиблення, розширення
та оновлення професійних знань.
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нагороди «Свята Софія» за сприяння відродженню
національної духовності, науки та культури, а також
вносить особистий вклад у наукову діяльність, маючи
понад 40 публікацій, чим забезпечує імідж відділення
як наукової установи.
На сьогодні СВ ІПОДН здійснює підготовку та
перепідготовку фахівців за напрямами «Економіка і
підприємництво» та «Менеджмент». Відділення є єди
ним ВНЗ у регіоні, що дає можливість навчатися на
базі диплома молодшого спеціаліста за прискореними
програмами підготовки та в короткі терміни отримати
базову і вищу освіту, а також отримати другу вищу
освіту на базі раніше здобутої вищої освіти.
«Золотим фондом» відділення є висококваліфіко
вані викладацькі кадри, адже в навчальному процесі
беруть участь провідні викладачі Східноукраїнського
національного університету, висококваліфіковані
фахівці науководослідних інститутів Сєвєродонецька,
кращі керівники підприємств та установ регіону.
Для покращення кадрового забезпечення навчаль
новиховного процесу Сєвєродонецьке відділення
постійно проводить роботу з підвищення кваліфікації
та професійної підготовки власних педагогічних кадрів,
сприяє організації наукової та пошукової роботи
викладачів, проведенню дисертаційних досліджень,
професійному росту молодих педагогічних кадрів.
Науководослідна робота має фундаментальний і прик
ладний характер, орієнтована на актуальні запити
сучасного суспільства.
У рамках навчального процесу шляхом узгодження
навчальних програм постійно вдосконалюється
поетапна освіта «молодший спеціаліст — бакалавр —
спеціаліст». У відділенні забезпечується впровадження
державних, галузевих і університетських стандартів
підготовки фахівців з урахуванням європейського рівня
вимог до якості вищої освіти.
За роки існування тут створена сучасна мате
ріальнотехнічна база (спеціалізовані аудиторії,
наукова бібліотека, комп'ютерні лабораторії, кафе
для студентів) та інтенсивно розвивається навчальна
база. Для інформаційного забезпечення студентів і
викладачів створені та успішно функціонують елект
ронна бібліотека, студентський інформаційний
центр, удосконалюється комп'ютерна мережа з
доступом до електронних баз даних різних джерел
інформації, мережі Інтернет. Шляхом збільшення
фонду сучасної навчальної і наукової літератури,
поповненням банку даних відділення навчальними і
науковометодичними матеріалами та електронними
підручниками модернізується наукова фундамен
тальна бібліотека.
У відділенні модернізуються сучасні освітні техно
логії, впроваджуються стандартизовані методики
кількісного і якісного оцінювання знань студентів,
використовуються інформаційні технології в навчаль
ному процесі, зокрема проведення комп'ютерної пси
ходіагностики та підсумкового тестування в програмі
«Колоквіум+», поповнюється банк сучасних
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