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ректора Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», д.і.н., професора Нестулі О.О. на 

розширеному засіданні Конференції трудового колективу 30 серпня 2019 

року «Про підсумки роботи університету за 2018-2019 навчальний рік, 

виконання умов колективного договору між ректоратом та профспілковим 

комітетом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та основні завдання з підвищення якості 

підготовки фахівців на 2019-2020 навчальний рік» 

 

Основним завданням розвитку діяльності залишається досягнення 

головної мети – місії університету, що є умовою для збереження, ефективного 

використання та розвитку наукового потенціалу для економічного та 

інтелектуального зростання країни, переходу від політики забезпечення 

виживання науково-технічного потенціалу до якісної перебудови, оновлення та 

розвитку сфери наукової і технологічної діяльності відповідно до умов ринкової 

економіки та формування інноваційної моделі економічного розвитку. З 

урахуванням вимог міжнародних освітніх програм, якість освіти має 

розглядатися як:  

- ступінь відповідності реальних результатів вищої освіти ринковій 

кон’юнктурі;  

- показник чинників матеріально-технічної і ресурсної забезпеченості 

освітнього процесу;  

- комплексний показник чинників престижності й економічної 

результативності вищої освіти;  

- показник досконалості змісту, технологій і системи оцінки 

досягнень;  

- показник інвестиційної принадності вищої освіти тощо.  

На вказані аспекти впливають різні чинники. Тому, високий рівень якості 

вищої освіти повинен забезпечуватися за рахунок комплексного вирішення 

проблеми якості освітніх послуг з урахуванням всіх чинників, які здійснюють 

вплив на кінцевий результат діяльності університету. 

Забезпечення виконання стратегічної мети університету –забезпечення 

конкурентоспроможності університету на вітчизняному, європейському та 

світовому ринках освітніх послуг і праці – потребує системного підходу до 

координації напрямів діяльності кафедр і структурних підрозділів, персоналу, 

ресурсів, технологій навчання, інформації на всіх етапах – від вивчення вимог 

замовників щодо якості освітніх послуг до випуску фахівців, їх 

працевлаштування та післядипломної перепідготовки  

Політика університету щодо забезпечення якості освітніх послуг 

спрямована на формування системи об’єктивної оцінки і самооцінки якості 

вищої освіти за всіма спеціальностями та запровадження комплексних 

технологій підтримки управлінської діяльності ректорату. Управління якістю 

освітніх послуг пов’язується з необхідністю розробки спеціальних технологій 

підтримки такого управління як стратегічної основи управління університетом.  



Система управління якістю діяльності університету згідно вимог 

вітчизняних і міжнародних стандартів ISO зорієнтована на результативне 

управління якістю процесів з надання освітніх послуг з урахуванням усіх 

принципів загального менеджменту якості. 

З метою розробки і реалізації програмних завдань Міністерства освіти і 

науки України щодо інтеграції вищої освіти України в європейський освітній 

простір на виконання плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України 

та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство університет в 

своїй роботі керувався Рішеннями Колегій Міністерства освіти і науки України, 

Наказами Міністерства освіти і науки України, наказами і розпорядженнями 

Укоопспілки. 

 

1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТОК 

На виконання Закону України «Про вищу освіту» у 2018-2019 

навчальному році: 

1. Уточнено та схвалено Вченою радою університету Місію Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» та політика у сфері якості (ДПСЯ СТП - 9-5.2-12-54-19) (Протокол 

Вченою радою ПУЕТ від 22 березня 2019 р. № 4). 

2. Підготовлено, схвалено Вченою радою та затверджено перелік 

освітніх програм спеціальностей набору 2019 року. 

3. Підготовлено, схвалено Вченою радою та затверджено освітні 

програми, навчальні плани зі спеціальностей першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти набору 2019 року відповідно до проектів Стандартів вищої освіти 

та затверджених Міністерством освіти і науки України Стандартів вищої освіти 

(наказ від 22 березня 2019 року № 60-Н «Про затвердження і введення в дію 

стандартів вищої освіти зі спеціальностей першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», від 17 квітня 2019 року № 82-Н «Про 

затвердження і введення в дію стандарту вищої освіти зі спеціальності зі 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня програма 

«Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти»). 

4. Підготовлено, схвалено Вченою радою та затверджено освітні 

програми, навчальні плани спеціальностей другого (магістерського) рівня 

вищої освіти набору 2019 року відповідно до проектів Стандартів вищої освіти 

та затверджених Міністерством освіти і науки України Стандартів вищої освіти 

(накази від 20 лютого 2019 року № 36-Н «Про затвердження і введення в дію 

стандартів вищої освіти зі спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої 

освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»), від 22 травня 2019 року № 98-Н «Про затвердження і 

введення в дію стандарту вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія 

спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська за другим (магістерським) рівнем»). 

5. Підготовлено, схвалено Вченою радою та затверджено освітню 



програму, навчальний план зі спеціальності 081 «Право» початкового рівня 

(короткого циклу) вищої освіти набору 2019 року (наказ від 22 травня 2019 

року № 97-Н «Про затвердження і введення в дію стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 081 Право освітня програма «Право» початкового рівня 

(короткого циклу) вищої освіти»). 

6. Оновлено, підготовлено, схвалено Вченою радою та затверджено 

робочі навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік з врахуванням 

підготовлених навчальних планів набору 2019 року початкового рівня 

(короткого циклу) вищої освіти, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (від 25 лютого 2019 року № 43-Н, 

накази від 22 березня 2019 року № 63-Н). 

7. Забезпечено збільшення практичної складової навчальних планів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до 46 тижнів (на 1, 2, 3 курсах по 

14 тижнів виробничої практики, на 4 курсі - 4 тижні). 

8. Проаналізовано та визначено основні ризики діяльності кафедр, 

структурних підрозділів та університету в цілому у розрізі процесів СУЯ, 

розроблені ключові показники ефективності (результативності), заходи щодо їх 

мінімізації або усунення. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У 2018-2019 

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

В організаційній структурі відбулися наступні зміни:  

- з 1 вересня 2018 року шляхом реорганізації та об’єднання кафедр 

технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі, 

загальноінженерних дисциплін, вищої математики і фізики створено кафедру 

інженерії, обладнання та математики (наказ від 27 червня 2019 року № 149-Н 

«Про зміну організаційної структури університету та реорганізацію кафедр 

університету»); 

- з 1 вересня 2018 року шляхом приєднання до кафедри управління 

персоналом і економіки праці кафедру економічної теорії та прикладної 

економіки та змінити назву кафедри на управління персоналом, економіки 

праці та економічної теорії (наказ від 27 червня 2019 року № 149-Н «Про зміну 

організаційної структури університету та реорганізацію кафедр університету»); 

- з 1 вересня 2018 року перейменовано кафедру української та 

іноземних мов на української, іноземних мов та перекладу (наказ від 27 червня 

2019 року № 149-Н «Про зміну організаційної структури університету та 

реорганізацію кафедр університету») 

- з 1 вересня 2018 року шляхом реорганізації та об’єднання кафедр 

товарознавства продовольчих товарів, товарознавства непродовольчих товарів, 

експертизи та митної справи та хімії створено кафедру товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи (наказ від 13 липня 2018 року № 

157-Н «Про зміну організаційної структури університету та реорганізацію 

кафедр університету»); 

- з 1 вересня 2018 року приєднано до кафедри економіки підприємства 

та економічної кібернетики кафедру статистики (наказ від 13 липня 2018 року 



№ 157-Н «Про зміну організаційної структури університету та реорганізацію 

кафедр університету»); 

- з 12 листопада 2018 року створено структурні підрозділи 

Університету: 

науково-методичний відділ ліцензування та акредитації; відділ 

управління освітньою діяльністю; відділ студентської документації; відділ 

диспетчерської служби; відділ автоматизації та по роботі в Єдиній державній 

електронній базі освіти та відділ розробки електронних засобів навчання 

(шляхом ліквідації науково-навчального центру та сектору розробки 

електронних засобів навчання інституту заочно-дистанційного навчання – наказ 

від 10 вересня 2018 року № 197-Н)  

відділ забезпечення якості діяльності (шляхом ліквідації науково-

методичний центр управління якістю діяльності – наказ від 11 вересня 2018 

року № 198-Н); 

центр інформаційного забезпечення освітнього процесу, у складі якого: 

видавничо-поліграфічний відділ, відділ комплектування та наукової обробки 

документів, відділ обслуговування, відділ інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення (шляхом ліквідації бібліотека та редакційно-

видавничого відділу – наказ від 10 вересня 2018 року № 197-Н).  

 

3. КАДРОВІ ЗМІНИ 

Кадрові зміни, які відбулися у 2018-2019 навчальному році: 

- з 1 вересня 2018 року на посаду директора інституту економіки, 

управління та інформаційних технологій призначено к. е. н., доцента Вергал 

Ксенію Юріївну; 

- з 1 вересня 2018 року на посаду декана факультету товарознавства, 

торгівлі та маркетингу призначено к. т. н., Ткаченко Аліну Сергіївну; 

- з 1 вересня 2018 року на посаду завідувача кафедри бухгалтерського 

обліку і аудиту призначено д. е. н., доцента Кулик Вікторію Анатоліївну; 

- з 1 вересня 2018 року на посаду завідувача кафедри педагогіки та 

суспільних наук призначено д. і. н., професора Петренко Ірину Миколаївну; 

- з 1 вересня 2018 року на посаду завідувача новоствореної кафедри 

інженерії, обладнання та математики призначено к. т. н., доцента Бичкова 

Ярослава Михайловича; 

- з 1 вересня 2018 року на посаду завідувача новоствореної кафедри 

управління персоналом, економіки праці та економічної теорії призначено 

д. е. н., професора Костишину Тетяну Адамівну; 

- з 1 вересня 2018 року на посаду завідувача новоствореної кафедри 

товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи призначено д. с.-

г. н., професора Бірту Габріеллу Олександрівну; 

- з 12 листопада 2018 року на посаду начальника науково-методичного 

відділу ліцензування та акредитації призначено доцента Герман Наталію 

Володимирівну; 

- з 12 листопада 2018 року на посаду начальника відділу управління 

освітньою діяльністю призначено к. т. н., доцента Молчанову Наталію Юріївну; 



- з 12 листопада 2018 року на посаду завідувача відділу студентської 

документації призначено Борщенко Юлію Валеріївну; 

- з 12 листопада 2018 року на посаду завідувача відділу 

диспетчерської служби призначено Сердюк Ірину Олександрівну; 

- з 12 листопада 2018 року на посаду завідувача відділу автоматизації 

та по роботі в Єдиній державній електронній базі освіти та відділ розробки 

електронних засобів навчання призначено Кулібабу Вячеслава Валерійовича; 

- з 12 листопада 2018 року на посаду начальника відділу забезпечення 

якості діяльності призначено к. е. н., доцента Огуй Наталію Іванівну; 

- з 12 листопада 2018 року на посаду директора центру 

інформаційного забезпечення освітнього процесу призначено Діденко Ларису 

Миколаївну; 

- з 21 листопада 2018 року на посаду декана факультету по роботі з 

іноземними студентами призначено к. е. н. Іваннікову Марину Миколаївну; 

 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ВИКОНАННЯ 

У 2018-2019 навчальному році Університет працював відповідно до 

Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки, що включає Місію, Візію 

та Стратегічні цілі забезпечення конкурентоспроможності університету на 

вітчизняному, європейському та світовому ринках освітніх послуг і праці.  

Виконувалися Заходи з реалізації Стратегії розвитку Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-

2022 роки. 

У квітні 2019 року відбулися ректора Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Їх 

організованому проведенню передувала велика організаційна робота: для 

підготовки та проведення виборів ректора Університету, забезпечення їх 

демократичності, прозорості й відкритості, гласності, вільного волевиявлення 

та добровільної участі виборців у виборах створено організаційний комітет, 

Головна виборча комісія та дільничі виборчі комісії. 

Організаційний комітет і виборчі комісії в своїй діяльності керуватися 

Законом України «Про вищу освіту», Методичними рекомендаціями щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 

навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

5 грудня 2014 р. № 726 (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами 

Кабінету Міністрів України від 19.08.15, № 633, 21.03.16 № 212, 28.11.18 № 

1005), Методичними рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та 

порядку обрання керівника вищого навчального закладу споживчої кооперації 

України, затверджених Постановою Правління Укркоопспілки № 17 від 

22.09.2015 р., Статутом Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» та відповідними положеннями: 

- Положення про порядок проведення виборів ректора Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 



торгівлі», 

- Положення про організаційний комітет із проведення виборів 

ректора Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», 

- Положення про Головну виборчу комісію з проведення виборів 

ректора Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», 

- Положення про дільничну виборчу комісію з проведення виборів 

ректора Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», 

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, для участі у виборах ректора Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

- Положення про порядок обрання представників з числа студентів 

денної форми навчання для участі у виборах ректора Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,  

- Положення про порядок організації роботи спостерігачів на 

виборах ректора Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 

- Положення про порядок акредитації представників засобів масової 

інформації на виборах ректора для участі у виборах ректора Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі». 

Результатом вільного волевиявлення та добровільної участі виборців на 

засадах демократичності, прозорості, відкритості та гласності стало обрання на 

наступні п’ять років ректором університету професор, доктора історичних наук, 

академіка Нестулі Олексія Олексійовича. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 

2017 року № 365 «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 липня 2016 року № 567», відповідно до «Положення 

про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 (зі 

змінами та доповненнями), Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року № 347), наказу Міністерства освіти і науки України від 

19 березня 2018 року № 253 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432 «Про визнання освітніх програм 

другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на 

підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей», з метою 

організованої підготовки до первинної акредитації освітніх програм 

спеціальностей (Переліку 2015) ступеня магістра науково-навчальним центром 

були підготовлені накази про акредитацію (наказ від 23 березня 2018 року № 



89-Н «Про підготовку до акредитації освітніх програм спеціальностей за 

освітнім рівнем магістра: освітня програма «Педагогіка вищої школи» 

спеціальності 011 Освітні педагогічні науки, освітня програма 

«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, освітня програма «Економічна 

кібернетика» спеціальності 051 Економіка, освітня програма «Економіка 

підприємства» спеціальності 051 Економіка, освітня програма «Управління 

персоналом та економіка праці» спеціальності 051 Економіка, освітня програма 

«Фінанси і кредит» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування», освітня програма «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 

073 Менеджмент, освітня програма «Товарознавство і комерційна діяльність» 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня 

програма «Товарознавство та експертиза в митній справі» спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма 

«Комп’ютерні науки» спеціальності 122 Комп’ютерні науки/Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології, освітня програма «Технології в ресторанному 

господарстві» спеціальності 181 Харчові технології, освітня програма 

«Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» спеціальності 181 

Харчові технології, освітня програма «Місцеве самоврядування» спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма «Міжнародні 

економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини»). 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 

2017 року № 365 «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 липня 2016 року № 567», відповідно до «Положення 

про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 (зі 

змінами та доповненнями), Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року  № 347), наказу Міністерства освіти і науки України від 

19 березня 2018 року № 253 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432 «Про визнання освітніх програм 

другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на 

підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей», з метою 

організованої підготовки до першого випуску бакалаврів скороченого терміну 

навчання спеціальностей (Переліку 2015) та проведення первинної акредитації 

освітніх програм науково-навчальним центром були підготовлені накази про 

акредитацію (наказ від 1 вересня 2018 року № 180-Н «Про підготовку до 

акредитації спеціальностей за освітнім рівнем бакалавра (скорочений термін 

навчання) освітня програма «Економіка підприємства» спеціальності 051 

Економіка, освітня програма «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент»); 

а також з метою організованої підготовки до проведення первинної акредитації 

на підготовку фахівців ступеня бакалавра напряму підготовки 6.020303 

«Філологія» (наказ від 1 вересня 2018 року № 181-Н «Про підготовку до 



акредитації напряму підготовки 6.020303 «Філологія»). 

Протягом вересня 2018 року – червня 2019 року науково-навчальний 

центр (науково-методичний відділ ліцензування та акредитації) спільно з 

випусковими кафедрами, деканатами відповідних факультетів/інституту 

здійснив підготовку акредитаційних справ за освітніми програмами 

спеціальностей ступеня магістра та бакалавра. У грудні 2018 року в 

університеті працювало 14 акредитаційних комісій з акредитації освітніх 

програмам спеціальностей ступеня магістра, у березні 2019 року - працювало 2 

акредитаційні комісії з акредитації освітніх програмам спеціальностей ступеня 

бакалавра,а в червні 2019 року в університеті працювала акредитаційна комісія 

з первинної акредитації напряму підготовки 6.020303 «Філологія» ступеня 

бакалавра. Відповідно до рішень Акредитаційної комісії України від 27 грудня 

2018 року, протокол № 133 (наказ МОН України від 08.01.2019 № 13), від 18 

квітня 2019 року, протокол № 135 (наказ МОН України від 23.04.2019 № 535) 

та від 4 липня 2019 року, протокол № 137 (наказ МОН України від 09.07.2019 

№ 944) всі 17 акредитаційних справ освітніх програм спеціальностей та 

напряму підготовки, які подані на розгляд, одержали позитивне рішення та 

отримали сертифікати відповідного рівня. 

В період з вересня 2018 року по червень 2019 року організовано та 

проведено: 

- АКРЕДИТАЦІЮ освітніх програм з підготовки фахівців: 

Чергова акредитація за освітнім рівнем магістра (але вперше за освітніми 

програмами) зі спеціальностей: 

освітня програма «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 Освітні 

педагогічні науки 

освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» 

спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

освітня програма «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка 

освітня програма «Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка 

освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» 

спеціальності 051 Економіка 

освітня програма «Фінанси і кредит» спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

освітня програма «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 073 

Менеджмент 

освітня програма «Товарознавство і комерційна діяльність» спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі» 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

освітня програма «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 Комп’ютерні 

науки/Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

освітня програма «Технології в ресторанному господарстві» 

спеціальності 181 Харчові технології 

освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки 

м’яса» спеціальності 181 Харчові технології 



освітня програма «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування 

освітня програма «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 

Міжнародні економічні відносини. 

Чергова акредитація за освітнім рівнем бакалавра (але вперше за 

освітніми програмами) зі спеціальностей:  

освітня програма «Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка, 

освітня програма «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент. 

Вперше акредитація за ступенем бакалавра з напряму підготовки 

6.020303 «Філологія» освітнього рівня бакалавра. 

- ЛІЦЕНЗУВАННЯ підготовки фахівців за освітнім рівнем магістра. 

Науково-методичним відділом ліцензування та акредитації для 

організованої підготовки документів щодо розширення провадження освітньої 

діяльності шляхом ліцензування:  

за другим (магістерським) рівнем було підготовлено наказ від 19 грудня 

2018 року № 311-Н «Про ліцензування підготовки магістрів зі спеціальності 035 

Філологія спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська»; 

за першим (бакалаврським) рівнем було підготовлено наказ 22 березня 

2019 року № 68-Н «Про ліцензування підготовки бакалаврів зі спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування; 

за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти – молодший 

бакалавр було підготовлено наказ від 15 травня 2019 року № 95-Н «Про 

ліцензування з підготовки здобувачів початкового рівня (короткого циклу) 

вищої освіти – молодший бакалавр зі спеціальності 081 Право». 

Науково-методичним відділом ліцензування та акредитації спільно з 

кафедрами університету, керівниками проектних груп було організовано 

розробку нормативних документів та підготовку ліцензійної справи відповідно 

до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 347). Підготовлено, схвалено Вченою радою, затверджено наказами по 

університету Концепції, ліцензійні справи, освітні програми, навчальні плани: 

за першим (бакалаврським) рівнем (Постанова Вченої ради університету 

від 17 квітня 2019 року, протокол № 5, наказ 17 квітня 2019 року № 82-Н «Про 

затвердження і введення в дію стандарту вищої освіти зі спеціальності зі 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня програма 

«Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти»);  

за другим (магістерським) рівнем (Постанова Вченої ради університету 

від 22 травня 2019 року, протокол № 6, наказ 22 травня 2019 року № 98-Н «Про 

затвердження і введення в дію стандарту вищої освіти зі спеціальності 035 

Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська за другим (магістерським) рівнем»); 

за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти – молодший 



бакалавр (Постанови Вченої ради університету від 22 травня  2019 року, 

протокол № 6наказ від 22 травня 2019 року № 97-Н «Про затвердження і 

введення в дію стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право освітня 

програма «Право» початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти».  

Рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 29 травня 

2019 року, протокол № 136, затвердженого Наказом МОН України від 29 

травня 2019 року № 718-л надано ліцензію на підготовку фахівців зі 

спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша - англійська» за другим (магістерським) 

рівнем з ліцензованим обсягом (з урахуванням строків навчання) 50 осіб; зі 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування за першим 

(бакалаврським) рівнем з ліцензованим обсягом (з урахуванням строків 

навчання) 460 осіб; зі спеціальності 081 Право за початковим рівнем (коротким 

циклом) вищої освіти – молодший бакалавр з ліцензованим обсягом (з 

урахуванням строків навчання) 120 осіб. 

Продовжила роботу Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 

«Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.11 «Математичні 

методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (відкрита наказом МОН 

України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо 

діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року»). Голова ради – 

Лисенко Юрій Григорович, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, 

директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління. 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела 7 засідань, на яких 

проведено захист 1 докторської дисертації зі спеціальності 08.00.11 

«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці») та 

1 кандидатської дисертації з тієї ж спеціальності. 

Дисертації (з них 1 докторська та 1 кандидатська) написані українською 

мовою; переатестації докторських та кандидатських дисертацій проведено не 

було, апеляції не розглядались; колективних рецензувань дисертацій не 

проводилось; разових захистів дисертацій не проводилось; Відхилених 

дисертацій не було. Членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше 

половини засідань, немає. 

Прийнято до захисту 1 докторську дисертація зі спеціальності 

08.00.11»Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» 

та 1 кандидатську дисертація зі спеціальності 08.00.11 «Математичні методи, 

моделі та інформаційні технології в економіці». 

Продовжила роботу створена у 2007 році та пролонгована у 2017 році 

(Наказ МОН України від 10 травня 2017 р. № 693) Спеціалізована вчена рада Д 

44.877.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за 

спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності. (Голова спеціалізованої вченої ради – д.е.н., 

професор Рогоза М.Є.) 



За звітний період спеціалізована вчена рада провела захист 2 

кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)  та 1 докторської дисертації 

зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством).  

Відхилених дисертацій не було. Членів спеціалізованих учених рад, які 

відвідали менше половини засідань рад – немає. 

У 2018 році (Наказ МОН України від 04.04.2018 № 326) в Університеті 

відкрито спеціалізовану вчену раду К 44.877.03 по захисту дисертацій за 

спеціальностями 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 

політика». (Голова спеціалізованої вченої ради – д.е.н., професор 

Костишина Т.А.) 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела 1 засідання, на якому 

не проводився захист докторських та кандидатських дисертацій, не 

проводилась переатестація докторських та кандидатських дисертацій, не 

розглядались апеляції, не проводилось колективне рецензування дисертацій, не 

проводились разові захисти дисертацій, дисертації до захисту не приймалися.  

 

ОТРИМАНО НАГОРОДИ:  

Протягом 2018-2019 навчального року були нагороджені 38 працівників 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі»:  

Лауреат премії Президента України для молодих вчених 

Манжура Олександр Васильович, проректор з науково-педагогічної роботи, 

д. е. н., доцент 

Стипендія Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених 

Горобець Олександра Михайлівна, доцент кафедри технологій харчових 

виробництв і ресторанного господарства, к. т. н. 

Почесна грамота Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств 

та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України 
Зінченко Людмила Василівна, заступник головного бухгалтера фінансово-

економічного управління 

Карпенко Віктор Дмитрович, заступник декана факультету харчових 

технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, к. е. н, доцент 

кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доцент 

Карпенко Наталія Володимирівна, завідувач кафедри маркетингу, д. е. н., 

професор 

Грамота Правління Центральної спілки споживчих товариств та ЦК 

Профспілки працівників споживчої кооперації України 
Соколенко Наталія Миколаївна, проректор з адміністративно-господарської 

роботи 

Подяка Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих 

товариств (Укркоопспілки) 

Крафт Володимир Андрійович, старший викладач кафедри фізичного 



виховання 

Скрипник Вячеслав Олександрович, декан факультету харчових технологій, 

готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, д. .т. н., професор кафедри 

інженерії, обладнання та математики, доцент 

Дзекун Юрій Олексійович, старший викладач кафедри ділової іноземної мови 

Подяка Правління Центральної спілки споживчих товариств України з 

врученням цінного подарунку 

Іванюта Василь Фалимонович, професор кафедри менеджменту, д. е. н., доцент 

Шуканов Павло Васильович, професор кафедри туристичного та готельного 

бізнесу, д. г. н., доцент 

Грамота Національної академії педагогічних наук України 

Тупиця Олександр Юрійович, доцент кафедри української, іноземних мов та 

перекладу, к. філол.. н., доцент 

Грамотою Полтавської обласної ради 

Козюра Ігор Валерійович, професор кафедри менеджменту, д. н. з держ. упр. 

Грамота Полтавської обласної державної адміністрації. Департамент 

освіти і науки 

Клименко Віта Іванівна, доцент кафедри міжнародної економіки, к. е. н., доцент  

Кулик Вікторія Анатоліївна, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, д. е. н., доцент 

Левченко Юлія Вікторівна, доцент кафедри технологій харчових виробництв і 

ресторанного господарства, к. т. н.  

Скляр Георгій Павлович, завідувач кафедри туристичного та готельного 

бізнесу, д. е. н., професор  

Бургу Юрій Георгійович, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, 

експертизи та митної справи, к. с.-г. н., доцент 

Ємець Олександра Олегівна, доцент кафедри математичного моделювання та 

соціальної інформатики, к. ф.-м. н., доцент  

Перебийніс Василь Іванович, професор кафедри економіки підприємства та 

економічної кібернетики, д. е. н, професор 

Карпенко Наталія Володимирівна, завідувач кафедри маркетингу, д. е. н., 

професор 

Карпенко Юрій Вікторович, доцент кафедри туристичного та готельного 

бізнесу, к. е. н. 

Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради 

(з нагрудним знаком) 

Ємець Олег Олексійович, завідувач кафедри математичного моделювання та 

соціальної інформатики, к. ф.-м. н., професор 

Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради 

Хомич Галина Панасівна, завідувач кафедри технологій харчових виробництв і 

ресторанного господарства, д. т. н., професор 

Капліна Тетяна Вікторівна, завідувач кафедри готельно-ресторанної та 

курортної справи, д. т. н., професор 

Карпенко Ольга Василівна, кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, д. е. н., 

доцент 



Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради 

Рогоза Микола Єгорович, завідувач кафедри економіки підприємства та 

економічної кібернетики, д. е. н, професор 

Подяка управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради 

Юрко Ігор Вікторович, доцент кафедри комерційної діяльності та 

підприємництва, к. е. н., доцент 

Михайленко Олена Миколаївна, доцент кафедри комерційної діяльності та 

підприємництва, к. е. н., доцент 

Лісіца Вікторія Вікторівна доцент кафедри комерційної діяльності та 

підприємництва, к. е. н., доцент 

Іванов Юрій Васильович, директор інституту заочно-дистанційного навчання, 

доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва, к. е. н., доцент 

Подяка Київського національного торговельно-економічного університету 

Кожушко Григорій Мефодійович, професор кафедри товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи, д. т. н., профеоср 

Грамота Національного університету харчових технологій 

Хомич Галина Панасівна, завідувач кафедри технологій харчових виробництв і 

ресторанного господарства, д. т. н., професор 

Грамота Одеської національної академії харчових технологій 

Хомич Галина Панасівна, завідувач кафедри технологій харчових виробництв і 

ресторанного господарства, д. т. н., професор 

Почесною відзнакою «За вагомий внесок у розвиток університету» Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

Герман Наталія Володимирівна – начальник науково-методичного відділу 

ліцензування та акредитації, доцент.  

У 2019 році присвоєно звання: 

Скляру Георгію Павловичу – Академіка Академії економічних наук 

України. 

Карпенку Юрію Вікторовичу – Член-кореспондента Академії 

економічних наук України. 

 

ПРОВЕДЕНО: 

24-25 квітня 2019 року в Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» аудиторами Органу 

сертифікації «ПРИРОСТ» Української асоціації якості (член DQS GmbH) був 

проведений черговий наглядовий аудит Системи управління якістю діяльності 

університету на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. 

Під час проведення ресертифікаційного аудиту СУЯ колектив 

університету надав яскраві докази того, що університет постійно розвивається, 

впроваджуються нові проекти, які підвищують конкурентоспроможність, 

поліпшують імідж університету. 

За результатами наглядового аудиту аудиторська група на підставі даних 

і висновків, одержаних під час наглядового аудиту, прийняла наступне 

рішення: система управління якістю діяльності Вищого навчального закладу 



Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відповідає 

вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (відсутні невідповідності та 

критичні невідповідності).  

Аудиторська група рекомендує DQS GmbH подовжити термін дії 

сертифікату відповідності. 

Ректорат вдячний колективу університету за ефективну співпрацю у 

виконанні завдань Стратегії розвитку університету, Місії та політики 

університету у сфері якості. 

Внутрішній аудит процесів діяльності університету 

Відповідно до Плану-графіку проведення внутрішнього аудиту процесів 

діяльності університету, затвердженого ректором 5 вересня 2018 року, науково-

методичним центром управління якістю діяльності (відділом забезпечення 

якості діяльності) протягом 2018-2019 навчального року проведено внутрішні 

аудити управління процесами «Оперативне управління», «Освітній процес», 

«Наукова діяльність», «Навчально-методичне забезпечення», «Управління 

персоналом», «Інформаційні ресурси», «Моніторинг якості освітніх послуг», 

«Управління інфраструктурою та матеріально-технічними ресурсами». 

Внутрішні аудити управління даними процесами проведено на таких  

кафедрах та структурних підрозділах: 

1. Процес «Оперативне управління» - кафедри, інститути, факультети, 

структурні підрозділи. 

2. Процес «Наукова діяльність» - кафедри: товарознавства, біотехнології, 

експертизи та митної справи, управління персоналом, економіки праці та 

економічної теорії. 

3. Процеси «Освітній процес», «Навчально-методичне забезпечення», 

«Інформаційні ресурси», «Моніторинг якості освітніх послуг» - кафедри: 

фінансів та банківської справи, української, іноземних мов та перекладу, 

педагогіки та суспільних наук, товарознавства, біотехнології, експертизи та 

митної справи. 

4. Процес «Управління персоналом» - кафедри: фінансів та банківської 

справи, української, іноземних мов та перекладу, педагогіки та суспільних наук, 

товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи; відділ кадрів. 

5. Процес «Управління інфраструктурою та матеріально-технічними 

ресурсами» - інститут заочно-дистанційного навчання, департамент 

маркетингу, навчально-науковий інститут інноваційних технологій управління, 

навчально-науковий інформаційний центр, деканат факультету харчових 

технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, науково-

методичний центр управління якістю діяльності. 

Основні результати проведення внутрішніх аудитів управління процесами 

системи управління діяльністю університету 

Управління процесом «Оперативне управління» 

Внутрішній аудит передбачав перевірку змісту, оформлення, своєчасність 

складання та затвердження планів робіт кафедр і структурних підрозділів 

відповідно до розпорядження № 126 від 23 квітня 2018 року «Про підведення 

підсумків поточного 2017-2018 навчального року та планування нового 2018-



2019 навчального року». Станом на 9 січня 2019 року науково-методичним 

центром управління якістю діяльності (відділом забезпечення якості діяльності) 

перевірено плани робіт на 2018-2019 навчальний рік 14 кафедр, погоджено – 

плани робіт 11 кафедр. Не своєчасно надходили плани робіт кафедр 

маркетингу, туристичного і готельного бізнесу, української, іноземних мов та 

перекладу, управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, 

економіки підприємства та економічної кібернетики, менеджменту. Так, план 

роботи кафедри туристичного і готельного бізнесу відповідно 30.01.2019; 

кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики - 31.01.2019; 

кафедри української, іноземних мов та перекладу – 4.02.2019; кафедри 

менеджменту - 29.03.2019; кафедри маркетингу погоджений 2.04.2019; кафедри 

управління персоналом, економіки праці та економічної теорії - 17.05.2019.  

Із структурних підрозділів погоджено плани роботи на 2018-2019 

навчальний рік навчально-наукового інституту інноваційних технологій 

управління, науково-методичного центру управління якістю діяльності (відділу 

забезпечення якості діяльності), навчально-наукового інформаційного центру, 

адміністративно-господарської частини (на 2019 р.), науково-організаційного 

відділу (на 2019 р.), відділу аспірантури та докторантури (на 2019 р.), 

міжнародного науково-освітнього центру, департаменту маркетингу, інституту 

заочно-дистанційного навчання, факультету товарознавства, торгівлі та 

маркетингу, інституту економіки, управління та інформаційних технологій, 

галузевої науково-дослідної лабораторії харчових виробництв, центру 

інформаційного забезпечення освітнього процесу, відділу диспетчерської 

служби, відділу автоматизації та по роботі в ЄДЕБО. 

Під час проведення внутрішнього аудиту процесу «Оперативне 

планування» виявлені такі зауваження:  

1. У планах роботи на 2018-2019 н.р. (таблиця 37) і у звітах про роботу за 

2017-2018 н. р (таблиця 43) відповідно 65 % і 77,8% кафедр від їх загальної 

кількості не передбачено прийняття участі (не прийняли участь) у підготовки та 

подання заявок на отримання грантів на виконання науково-дослідного проекту 

(не за програмою Erasmus+): правознавство; маркетингу; математичного 

моделювання та соціальної інформатики; готельно-ресторанної та курортної 

справи; туристичного та готельного бізнесу; технологій харчових виробництв і 

ресторанного господарства; економіки підприємства та економічної 

кібернетики (план); української та іноземних мов; інженерії, обладнання та 

математики; фізичного виховання; бухгалтерського обліку і аудиту; 

документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах; 

педагогіки та суспільних наук; економічної теорії та прикладної економіки; 

технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі (звіт); 

менеджменту (звіт); статистики (звіт); загальноінженерних дисциплін (звіт); 

експертизи та митної справи (звіт); управління персоналом та економіки праці 

(звіт); міжнародної економіки (звіт); товарознавство продовольчих товарів 

(звіт). 

2. У планах роботи на 2018-2019 н.р. (таблиця 38) і у звітах про роботу за 

2017-2018 н. р (таблиця 44) відповідно 65 % і 70,4 % кафедр від їх загальної 



кількості не передбачено підготовку та подання (не подавали) заявок на 

отримання фінансування у рамках програми Європейського Союзу Еразмус + за 

напрямом КА1. Навчальна (академічна) мобільність: правознавство; 

маркетингу; математичного моделювання та соціальної інформатики (план); 

фінансів та банківської справи; готельно-ресторанної та курортної справи; 

комерційної діяльності та підприємництва; технологій харчових виробництв і 

ресторанного господарства; ділової іноземної мови; української та іноземних 

мов; фізичного виховання; бухгалтерського обліку і аудиту; документознавства 

та інформаційної діяльності в економічних системах; педагогіки та суспільних 

наук; економічної теорії та прикладної економіки (звіт); технологічного 

обладнання харчових виробництв і торгівлі (звіт); статистики (звіт); управління 

персоналом та економіки праці (звіт); товарознавство продовольчих товарів 

(звіт). 

3. У планах роботи на 2018-2019 навчальний рік (таблиця 32) і звітах про 

роботу за 2017-2018 н. р (таблиця 35) відповідно 75,0 % і 74,1 % кафедр від їх 

загальної кількості не планують (не здійснювали) діяльність щодо отримання 

грантів науково-педагогічними працівниками кафедри: правознавство; 

маркетингу; математичного моделювання та соціальної інформатики; 

туристичного та готельного бізнесу; готельно-ресторанної та курортної справи; 

технологій  харчових виробництв і ресторанного господарства; ділової 

іноземної мови (план); документознавства та інформаційної діяльності в 

економічних системах; української та іноземних мов; комерційної діяльності та 

підприємництва; фізичного виховання; бухгалтерського обліку і аудиту; 

інженерії, обладнання та математики (план); педагогіки та суспільних наук; 

міжнародної економіки (план); економічної теорії та прикладної економіки 

(звіт); технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі (звіт); 

статистики (звіт); експертизи та митної справи (звіт); управління персоналом та 

економіки праці (звіт); фінансів та банківської справи (звіт); правознавство 

(звіт); загальноінженерних дисциплін (звіт); товарознавство продовольчих 

товарів (звіт). 

4. У планах роботи на 2018-2019 навчальний рік (таблиця 39) і звітах про 

роботу за 2017-2018 н. р (таблиця 45) відповідно 80,0 % і 88,9 % кафедр від їх 

загальної кількості не планують підготовку та подання (не подавали) заявок на 

отримання фінансування у рамках програми Європейського Союзу Еразмус + за 

напрямом КА2. Проекти співпраці задля розвитку інновацій та обміну кращими 

практиками у галузі вищої освіти: правознавство; маркетингу; математичного 

моделювання та соціальної інформатики; готельно-ресторанної та курортної 

справи; туристичного та готельного бізнесу; товарознавства, біотехнології, 

експертизи та митної справи (план); інженерії, обладнання та математики 

(план); міжнародної економіки (план); технологічного обладнання харчових 

виробництв і торгівлі (звіт); менеджменту (звіт); статистики (звіт); технологій  

харчових виробництв і ресторанного господарства (звіт); експертизи та митної 

справи (звіт); управління персоналом та економіки праці (звіт); фінансів та 

банківської справи (звіт); загальноінженерних дисциплін (звіт); товарознавство 

продовольчих товарів (звіт). 



5. У звітах про роботу за 2017-2018 навчальний рік (таблиця 39) 77,8 % 

кафедр від їх загальної кількості не відображено роботу науково-педагогічних 

працівників щодо керівництва публікаціями іноземних студентів: економічної 

теорії та прикладної економіки; готельно-ресторанної та курортної справи; 

технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі; статистики; 

технологій харчових виробництв і ресторанного господарства; економіки 

підприємства та економічної кібернетики; експертизи та митної справи; 

управління персоналом та економіки праці; маркетингу; фізичного виховання; 

фінансів та банківської справи; загальноінженерних дисциплін; 

документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах; 

комерційної діяльності та підприємництва; педагогіки та суспільних наук; 

української та іноземних мов; правознавство; бухгалтерського обліку і аудиту; 

туристичного та готельного бізнесу; товарознавство продовольчих товарів. 

Загальний висновок. Більшість завідувачів кафедр не аналізують 

інформацію, що подають науково-педагогічні співпрацівники до проекту плану 

(звіту) роботи кафедри. Складений план (звіт) роботи кафедри не вичитується 

та підписується завідувачем кафедри. Декани факультетів, директор інституту 

також не аналізують проекти планів роботи кафедр і підписують, зазначаючи 

дати погодження відповідно до наказу, а не фактичні. Відділи, які відповідають 

за аналіз підготовки планів і звітів роботи кафедр і структурних підрозділів 

(науково-навчальний центр (науково-методичний відділ ліцензування та 

акредитації та відділ управління освітньою діяльністю)) не здійснюють 

моніторинг даної процедури та не приймають відповідних управлінських 

рішень. Постанова Вченої ради ПУЕТ від 27 червня 2018 року «Про результати 

внутрішнього та ресертифікаційного аудитів системи управління якістю 

діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» в 2017-2018 навчальному році» не виконана. 

Управління процесами «Освітній процес», «Навчально-методичне 

забезпечення», «Інформаційні ресурси», «Моніторинг якості освітніх 

послуг» 

Внутрішній аудит передбачав перевірку забезпеченості практичних 

(семінарських, лабораторних) занять студентів з навчальних дисциплін кафедр 

відповідним навчально-методичним забезпеченням. Перевірка проводилося у 

лютому 2019 р. шляхом відвідування внутрішніми аудиторами практичних 

(семінарських, лабораторних) занять науково-педагогічних працівників кафедр 

без відповідного попередження: фінансів та банківської справи, української, 

іноземних мов та перекладу, педагогіки та суспільних наук, товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи. 

Загальний висновок. Під час перевірки усі науково-педагогічні 

працівники вчасно приходили в навчальну аудиторію. Студенти, які були 

присутні на навчальному заняттю, мали у достатній кількості навчально-

методичне забезпечення у відповідності до конкретної теми практичного 

(семінарського, лабораторного) заняття відповідної навчальної дисципліни. 

Управління процесом «Наукова діяльність» 

Внутрішній аудит передбачав перевірку якості управління даним 



процесом на кафедрах товарознавства, біотехнології, експертизи та митної 

справи, управління персоналом, економіки праці та економічної теорії. Для 

перевірки було вибрано науково-дослідні теми, термін виконання яких 

перевищував 8 років. 

Загальний висновок. Управління процесом «Наукова діяльність» на 

кафедрі товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, управління 

персоналом загалом відповідає вимогам. Критичних невідповідностей у процесі 

внутрішнього аудиту не виявлено. Але мають місце зауваження щодо 

оформлення окремих документів, невідповідності щодо змісту протоколів 

засідання кафедри, відображення результатів роботи в індивідуальних планах 

роботи учасників виконання НДР. Рекомендовано: 1. Завідувачу кафедри та 

відповідальному за управління науковою діяльністю кафедри звернути увагу на 

якість оформлення документів відповідно до зроблених зауважень. 2. 

Розробити план коригувальних дій, визначити заходи усунення або мінімізації 

негативного впливу ризику діяльності окремих науково-педагогічних 

працівників і кафедри загалом з процесу «Наукова діяльність». 

Управління процесом «Наукова діяльність» на кафедрі управління 

персоналом, економіки праці та економічної теорії щодо виконання науково-

дослідних тем має певні зауваження, невідповідності та критичні 

невідповідності щодо оформлення документів, відсутності певних документів 

про результати виконання НДТ.  

Рекомендовано: 1. Науковому керівнику НДТ та відповідальному за 

наукову діяльність кафедри розробити план коригувальних дій щодо усунення 

зауважень, невідповідностей та критичних невідповідностей; провести аналіз 

ризиків, які сприяли наявності зауважень, невідповідностей та критичних 

невідповідностей; розробити заходи щодо усунення такої ситуації у наступному 

навчальному році та надати відповідні документи. 2. Рішення про закінчення 

внутрішнього аудиту процесу «Наукова діяльність» прийняти наприкінці 

вересня 2019 року після перевірки виконання коригувальних дій. 

Управління процесом «Управління інфраструктурою та матеріально-

технічними ресурсами» 

Внутрішній аудит передбачав перевірку якості управління даним 

процесом щодо результативності заходів з пожарної безпеки в університеті. 

Перевірка проводилися в жовтні 2019 року в інституті заочно-дистанційного 

навчання, департаменті маркетингу, навчально-науковому інституті 

інноваційних технологій управління, навчально-науковому інформаційному 

центрі, деканаті факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу, науково-методичному центрі управління якістю 

діяльності.  

У процесі внутрішнього аудиту перевірено наявність вогнегасників, 

терміну придатності та місця їх розташування; схем евакуації, місць 

розміщення та доступу до них; інструкцій щодо заходів з пожежної безпеки, 

років їх затвердження, місць розміщення та доступу до них; відповідальних за 

пожежну безпеку та документів, які містять їх обов’язки.  

Загальний висновок. У переважній більшості структурних підрозділів 



наявні вогнегасники мають закінчений термін експлуатації. У всіх структурних 

підрозділах є відповідальні за пожежну безпеку, але не усі відповідальні особи 

у посадових інструкціях мають зазначені відповідні обов’язки. Це навчально-

науковий інформаційний центр, департамент маркетингу, деканат факультету 

харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Нова 

інструкція щодо заходів з пожежної безпеки (2018 р.) розміщена в науково-

методичному центрі управління якістю діяльності, у зоні вільного доступу для 

співробітників. У департаменті маркетингу, деканаті факультету харчових 

технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу відсутні схеми 

евакуації; в інституті заочно-дистанційного навчання, навчально-науковому 

інституті інноваційних технологій управління, навчально-науковому 

інформаційному центрі схеми евакуації є, розміщені на дверях, у зоні вільного 

доступу, але вони застарілі, 2010 і 2011 років і не відповідають дійсності. 

Відсутні схеми евакуації в інституті заочно-дистанційного навчання, 

навчально-науковому інформаційному центрі (ауд. 128), департаменті 

маркетингу, деканаті факультету харчових технологій, готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу; в навчально-науковому інституті інноваційних 

технологій управління схема застаріла, не відповідає дійсності; в науково-

методичному центрі управління якістю діяльності схема обновлена. На 

поверхах університету схеми евакуації своєчасно обновлені. У процесі 

внутрішнього аудиту обновлені інструкція щодо заходів з пожежної безпеки та 

схема евакуації в навчально-науковому інформаційному центрі. Перевірку 

виконання коригувальних дій буде проведено у жовтні 2019 року. 

Управління процесом «Управління персоналом»  

У липні 2019 року проведено внутрішній аудит у відділу кадрів щодо 

наявності, обліку, зберігання та актуалізації посадових інструкцій персоналу 

кафедр і структурних підрозділів. У відділі кадрів даний функціональний 

обов’язок зазначений у посадовій інструкції відповідного співробітника. Для 

обліку наявності посадових інструкцій ведеться електронний реєстр. Оригінали 

посадових інструкцій зберігаються у відповідних папках згідно Номенклатури 

справ відділу кадрів. У процесі внутрішнього аудиту виявлено певна низька 

зауважень, невідповідностей та критичних невідповідностей. 

Загальний висновок. 1. Виявлені зауваження: назви посад у реєстрі 

посадових інструкцій не співпадають з назвами посад в посадових інструкціях і 

навпаки. 2. Невідповідності: у посадових інструкціях на певні посади не 

відображено рух кадрів, а саме: відсутні позначки про звільнення, переведення 

на іншу посаду або про смерть. 3. Критичні невідповідності: відсутні посадові 

інструкції в декілька структурних підрозділів і кафедр; дати затвердження 

(погодження) посадових інструкцій не відповідають фактичному терміну 

роботи особи, яка їх затверджувала, та фактичному терміну роботи працівника 

на даній посаді; форма посадових інструкцій не відповідає формі, затвердженої 

в університеті; відсутній підпис та дата про ознайомлення з посадовою 

інструкцією працівника, який працює на даній посаді. 

Рекомендовано: 1. Працівникам відділу кадрів ретельно перевіряти 

оформлення та зміст посадових інструкцій, своєчасно оновлювати реєстр 



посадових інструкцій та вносити відповідні зміни в посадові інструкції у 

зв’язку з рухом кадрів; здійснювати контроль за своєчасною розробкою, 

затвердженням та актуалізацією посадових інструкцій. 2. Завідувачу відділу 

кадрів і керівникам структурних підрозділів здійснювати контроль за 

своєчасною розробкою, затвердженням та актуалізацією посадових інструкцій. 

Перевірку коригувальних дій буде проведено у жовтні 2019 року. 

На сучасному етапі розвитку вищої школи особливої актуальності 

набуває лідерська управлінська парадигма, яка сьогодні успішно 

імплементується в переважній більшості українських вишів. 

Колектив ПУЕТ працює відповідно Стратегії розвитку університету на 

2017-2022 р.р. Стратегічний поступ університету базується на лідерській 

управлінській парадигмі, яка передбачає реалізацію Програми розвитку 

лідерського потенціалу в університеті на основі принципів менеджменту якості 

ISO 9001, 2015 р. і забезпечує сталий розвиток та постійне вдосконалення.  

Лідерство – один із восьми принципів нового стандарту менеджменту 

якості. Відтак, у 2017 році в університеті створено Навчально-науковий 

інститут лідерства (ННІЛ), розроблено Програму «Заходи розвитку лідерського 

потенціалу студентів та навчально-педагогічних працівників ПУЕТ». Мета 

вищої школи та Місія університету, що полягає у формуванні 

висококваліфікованого фахівця, успішного у професії та щоденному житті, 

визначає ряд завдань, серед яких: 

• забезпечення університету статусу лідера в інноваціях та активного 

впливу на майбутнє українського суспільства й держави, заохочення 

персонального лідерства, ініціативності та відповідальності за розвиток 

української освіти, науки й інших сфер своєї діяльності; 

• підвищення значущості стратегічного лідерства, динамічне й послідовне 

культивування цінностей економіки знань (безперервний розвиток, командна 

робота, інновації, результативність); 

• забезпечення лідерства університету на ринку України щодо 

інтернаціоналізації освітнього процесу, розроблення англомовних навчальних 

програм, а також програм, що викладаються іншими іноземними мовами, 

створення подвійних і спільних дипломів, забезпечення мобільності; 

• забезпечення лідерства університету у сфері практико-орієнтованого 

навчання шляхом збільшення кількості баз стажування в різних країнах світу, 

оптимізації навчальних планів; 

• забезпечення лідерства університету у просуванні в Інтернет-мережі, 

забезпечення найвищого серед українських вишів рівня Web-perfomance; 

• націленість на інновації та обмін знаннями, підвищення 

відповідальності персоналу; 

• запровадження системи семінарів-тренінгів із розвитку лідерських 

якостей для студентів і науково-педагогічних працівників; 

• діагностика, аналіз, формування (за потреби) та розвиток лідерських 

якостей; 

• забезпечення розвитку навичок відповідно до європейських стандартів 

менеджменту якості; 



• формування простору відкритого партнерства (абітурієнт, студент, 

колега, бізнес, громадськість). 

Відповідно до визначених завдань університетом в цьому навчальному 

році реалізуються стратегія розвитку на лідерських засадах. 

Полтавська обласна школа лідерів учнівського самоврядування 2018-

2019 рр. 

1 червня 2018 року Полтавський університет економіки і торгівлі радо 

відкрив двері для лідерів учнівського самоврядування Полтавської області. 246 

школярів старших класів, які зареєструвалися через Google форму, стали 

слухачами Полтавської обласної школи лідерів учнівського самоврядування 

(ПОШЛУС). 

Школа заснована в рамках Стратегії розвитку ПУЕТ на 2017–2022 рр. на 

основі наявного Договору про співпрацю між Полтавським університетом 

економіки і торгівлі та Полтавським обласним інститутом післядипломної 

освіти імені М. В. Остроградського, підписаного ректорами професором О. О. 

Нестулею та доцентом В. В. Зелюком. 

Робочою групою науково-педагогічних працівників ПУЕТ разом із 

методистом Центру методології та методики формування цінностей ПОІППО 

А. М. Романенко розроблено Положення про ПОШЛУС, затверджене вченою 

радою університету. 

Робота Школи містить ознайомлення з дистанційним курсом «Основи 

лідерства для лідерів учнівського самоврядування», який розміщено на 

платформі moodle Головного центру дистанційного навчання ПУЕТ, та участь у 

тренінгах на локаціях, створених за місцем проживання школярів Полтавської 

області: Полтавська, Кременчуцька, Лубенська, Глобинська, Кобеляцька, 

Миргородська, Гадяцька, Чутівська. 

Кожен зареєстрований учасник має доступ до дистанційного курсу через 

login пароль, який він отримав на початку навчання. У програмі дистанційного 

курсу вісім тем: «Мій лідерський потенціал», «Риси лідера», «Стилі лідерства», 

«Харизма лідера» та ін. Слухачі ПОШЛУС мають упродовж місяця опрацювати 

одну тему та виконати практичні завдання, усі завдання творчі, одне з них є 

презентаційним. Учасник лідерської школи обов’язково має виступити перед 

аудиторією з коротенькою публічною доповіддю за темою, яка йому найбільше 

сподобалася, і зафіксувати цю подію на фото. Дистанційний курс містить 

посилання, закладки, додаткову інформацію, яскраві презентації. Працювати з 

таким курсом можна навіть із телефона чи смартфона. 

На локаціях слухачам ПОШЛУС було запропоновано чотири теми 

тренінгів, у яких школярі залюбки брали участь. На тренінгах учасники 

відкривали в собі, розвивали та вдосконалювали найголовніші «4 К» 

компетентності, якими має володіти кожна людина, яка отримала середню 

освіту: комунікація, критичне мислення, креативність, кооперація. 

Тренерами виступили кращі молоді та талановиті викладачі: Аліна 

Ткаченко, Оксана Делія, Леся Рудич, Лариса Степанова, Інна Пахомова, Василь 

Карманенко, Олена Горячова. Приклад лідера-наставника, як завжди, 

демонструвала організатор ПОШЛУС, директор Навчально-наукового 



Інституту лідерства Світлана Нестуля. 

Слід особливо відзначити групу волонтерів-студентів, які завжди 

підхоплюють ініціативу та вчаться у кращих майстрів своєї справи, – Учителів 

із великої літери. Вони, відвідавши тренінг для тренерів, побувавши на 

тренінгах наставників та отримавши від них методичні рекомендації, 

продовжують втілювати ідею лідерства, самостійно проводячи міні-тренінги 

для школярів. Серед найактивніших студентів, які щедро діляться знаннями та 

вміннями: голова студентської ради ПУЕТ Негода Марина, голова студентської 

ради ІЕУІТ Балашкевич Альона, голова студради факультету ТТМ Полєва Яна, 

ексголова студради факультету ХТГРТБ Галиченко Анастасія, член студради 

університету Ярослав. 

Університетською командою справжніх лідерів на восьми локаціях 

проведено 29 тренінгів для школярів, 4 тренінги для викладацького складу: 

керівників шкіл, організаторів позакласної та позашкільної виховної роботи, 

вчителів. Проект ПОШЛУС отримав своє міжнародне втілення. Як мікропроект 

«Розвиток Полтавської обласної школи лідерів учнівського самоврядування», 

він був презентований на конкурсі «Інноваційний університет і лідерство. Фаза 

ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». Фундаторами 

конкурсу проектів виступили Міністерство науки і вищої освіти Республіки 

Польща, Міністерство освіти і науки України під почесним патронатом 

Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань. Організатор 

ПОШЛУС С. І. Нестуля, перемігши в конкурсі, пройшла навчання у 

Варшавському та Ягеллонському університетах. Сьогодні наша професійна 

команда лідерів втілює передові практики польського досвіду в налагодження 

зв’язків «університет-школа». 

5 червня 2019 року відбулось урочисте підбиття підсумків першого року 

навчання в Полтавській школі лідерів учнівського самоврядування. Програмою 

заходу було передбачено презентації результатів річного навчання учнів 

Школи, в ході якої кожен учасник ділився власним досвідом та історією 

власного успіху. А презентувати було що! Адже під уважним керівництвом 

досвідчених наставників Світлани Іванівни Нестулі та Лесі Василівни Рудич, 

доцента кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії 

ПУЕТ, результати навчання були разючими. 

Усім учасникам Полтавської школи лідерів учнівського самоврядування 

були вручені сертифікати про успішне закінчення навчання. Яскравим 

завершенням насиченого дня став відпочинок у РЦ «Турбіна» для всіх учнів. 

Проект ПОШЛУС не завершується, він отримає своє продовження для 

наступного набору слухачів у 2019 р. Школярі, які пройшли навчання, 

збагатилися досвідом, отримали лідерську компетенцію, готові до дій та змін. У 

руках нинішніх молодіжних лідерів учнівського самоврядування – майбутнє 

країни, Європи, світу. Лідери – особистості, які готові брати на себе 

відповідальність за сьогодення й майбутнє. Створюємо середовище для 

розвитку потенціалу справжніх лідерів! 

УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ 

25 травня 2019 року завершився навчальний рік в Університеті третього 



віку (УТВ), який функціонує у стінах ПУЕТ уже два роки. Саме час 

підсумувати 2018-2019 навчальний рік, який став для УТВ дуже плідним. 

Університет третього віку – це спільний проект Полтавського університету 

економіки і торгівлі та ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини». Цей 

соціальний проект підтримали також партнери БО «Світло надії», КО «Інститут 

розвитку міста Полтавської міської ради», DVV International в Україні. 

1 вересня 2018 року відбувся урочистий початок нового навчального року 

УТВ, на якому до 250 осіб, які продовжили навчання на 2 курсі, приєдналось 

більше ніж 270 новачків. Усіх нас і викладачів, і кураторів, і волонтерів 

проекту, неабияк тішить така його популярність серед полтавців. 

Новому набору слухачів було запропоновано оновлений базовий освітній 

курс, а студенти другого курсу УТВ продовжили своє навчання за напрямами: 

«Хочу жити в якісному світі», «Англійська мова», «Психологія дорослості», 

«Інформаційно-комунікаційні технології», «Здоровий спосіб життя. Фізична 

культура та спорт». 

Велика кількість людей, які забажали навчатися, продиктувала нам і нові 

підходи до організації освітнього процесу. Так, цього навчального року 

університет відчиняв свої двері для слухачів УТВ кожної суботи.  

Ще однією визначною подією цього навчального року стала підтримка, 

що УТВ отримав завдяки небайдужості мешканців Полтави, які долучилися до 

Проекту «Партиципаторне бюджетування». Завдяки цьому проект № 33 «Освіта 

впродовж життя: Університет третього віку» був підтриманий із бюджету в 

категорії «Соціальні проекти». 

Полтавською міською радою була виділена частка коштів на «Бюджет 

участі». Проект «УТВ» набрав найбільшу кількість голосів серед малих 

проектів та залучив 1028 мешканців до його підтримки. Проектну заявку 

підготували самі слухачі УТВ за допомогою викладачів університету Усанова І. 

В. та Стефанюк О. Д. Зазначимо також, що до реалізації проекту залучені не 

лише викладачі ПУЕТ, а й найкращі фахівці Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка та Української медичної 

стоматологічної академії. 

Починаючи із другого семестру, всі наші першокурсники, успішно 

опанувавши базовий курс, продовжили своє навчання за напрямами, які їм було 

запропоновано на вибір: інформаційно-комунікативні технології, англійська 

мова, психологія, товарознавство, фізична культура, а другий курс продовжив 

заняття, розпочаті ще у вересні. Крім того, ми прагнули урізноманітнити 

навчальну програму для всіх слухачів нетрадиційними пропозиціями. 

Наприклад, наші слухачі відвідували офіс комунальної організації «Інститут 

розвитку міста» – аналітичний центр, місією якого є об’єднання зусиль 

мешканців, влади та бізнесу Полтави для вирішення ключових питань 

стратегічного розвитку міста. Головний фахівець організації Назар Плохута 

розповів, які проекти сьогодні втілюються, які стратегічні завдання 

реалізовуються, як самі полтавці можуть сприяти ефективному використанню 

потенціалу міста. 

До директора УТВ на громадських засадах Нестулі С. І. з офіційним 



листом звернувся начальник Головного управління пенсійного фонду України в 

Полтавській області В. Тараторін із вдячністю за розуміння проблем людей 

похилого віку та ділову підтримку в їх розв’язанні. Ним запропонована 

співпраця пенсійного фонду з УТВ з метою висвітлення для цільової аудиторії 

таких цікавих і корисних тем: «Подальші шляхи реформування пенсійної 

системи», «Новини пенсійного законодавства, пенсійне забезпечення», 

«Можливості електронного сервісу Фонду». Представники Головного 

управління пенсійного фонду України в Полтавській області – головні 

спеціалісти Гавриш О. В. та Кальян І. А. – провели кілька зустрічей із різними 

групами слухачів першого та другого курсів, на яких розповідали як 

громадянину зареєструватись на WEB-порталі пенсійного фонду України та 

про переваги такої реєстрації, як надаються електронні послуги (довідки з QR-

кодом) пояснювали порядок індексації пенсій, який було впроваджено з 1 

березня 2019 року. На зустрічах кожен охочий отримав можливість поставити 

фахівцям власні питання. На кожне з питань було надано вичерпну фахову 

відповідь. 

Значним кроком уперед у налагодженні співпраці між громадським 

сектором, університетом та органами місцевого самоврядування було 

проведення круглого столу «Громадянська активність людей поважного віку: 

проблеми та перспективи їх вирішення у м. Полтава», що відбувся 15 листопада 

2018 р. за участі депутатів різних рівнів, представників громадського сектора, 

викладачів ЗВО м. Полтава, журналістів, представників ЗМІ. За результатами 

круглого столу був підписаний Меморандум про співпрацю з питань підтримки 

соціальних програм та адаптації старшого покоління до сучасного життя. 

Меморандум підписали ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, 

професор О. О. Нестуля, секретар Полтавської міської ради О. С. Шамота, 

виконавчий директор ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини», депутат 

Полтавської міської ради С. І. Нестуля, директор БО «Світло надії» Р. А. Дрозд. 

Не можна не відзначити активну життєву позицію наших слухачів УТВ, 

які влітку минулого року взяли участь у міжнародному стажуванні, що 

пропонує ПУЕТ за Програмою професійного стажування Interobmin LTD у 

Болгарії. 5 слухачів УТВ записалися та пройшли стажування. А слухачка 

Людмила Андріївна Бородай, отримавши сертифікат, змогла продовжити своє 

активне професійне життя, круто змінивши свій фах із пенсіонера-медика на 

фінансового консультанта з накопичення за Програмою пенсійної реформи. 

Отримує задоволення та дуже вдячна УТВ за новий старт і зміни у своєму 

житті. 

На запрошення Янтомаса Хімстра, директора Програми розвитку ООН в 

Україні, Університет третього віку був представлений на Обласному форумі 

«Цілі сталого розвитку: Полтавський вимір» 21 березня 2019 р. Куратор групи 

ІКТ 109 О. В. Лозова виступила із презентацією діяльності УТВ та передала 

Подяку від організаторів форуму лідеру університету. 

ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини», підготувавши презентацію на 

другий загальноукраїнський конкурс кращих проектів у сфері дорослих, 

виборов Диплом за І місце як «Кращий освітній проект для осіб поважного 



віку» від виконавчого директора Української асоціації освіти дорослих М. А. 

Андреєєва. 

Наші слухачі також мали чудову нагоду доторкнутися до поезії. Поетичне 

слово здатне проникати глибоко в душу людини, народжує прекрасні образи, 

допомагає спілкуванню. Саме це й відчули всі присутні на зустрічі з 

полтавською поетесою, журналістом, заслуженим діячем мистецтв України 

Марією Бойко. 

На квітневих заняттях слухачі й викладачі УТВ готувалися до Великодня. 

Було проведено ряд тематичних весняних майстер-класів: «Великодній 

віночок», «Великодній сюрприз», «Подарункова упаковка», «Великодній 

пряник», «Розпис писанок», «Домашній сад», «Декупаж квіткового горщика», 

«Оздоровчі фізичні тренування для людей поважного віку», які провели 

досвідчені майстрині та тренери. 

Особливо важливо відмітити роль волонтерського студентського загону, 

який організувала студрада на чолі з її головою Мариною Негодою. Студенти 

надають підтримку слухачам УТВ в освоєнні компетентності – володіння 

Освіта впродовж життя інформаційно-комунікативними технологіями. 

Особлива вдячність студентам: Артуру Морозу, Дмитру Верезомському, 

Андрію Руденку, Денису Кухманському, Марині Негоді, Альоні Балашкевич, 

Івану Коломойцю, Владиславу Бойку, Аллі Коваленко та Ганні Йосипенко. 

Судячи зі спілкування з нашими шановними слухачами, а також з їх 

дисциплінованості у відвідуванні занять, можемо впевнено говорити, що в 

рамках проекту «Університет третього віку» вони отримують те, на що 

сподівалися. Але найбільше тішить те тепло й навіть дружба, які, завдяки 

проекту, виникли між раніше незнайомими людьми різних поколінь, об’єднали 

їх. Переконані, що таке навчання дає поштовх кожному до особистого 

розвитку, стимулює бути активними громадянами, сприяє згуртованості та 

покращенню міжособистісного розуміння. 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 

року № 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення України», Наказу Міністерства молоді та 

спорту України від 15 грудня 2016 року № 4665 «Про затвердження тестів і 

нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 

населення України», зареєстрованого в Міністертві юстиції України 10 лютого 

2017 року за № 195/30063, листа Міністертсва освіти і науки України від 5 

травня 2017 року № 1/9-247, наказу Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації від 27 квітня 2017 року № 172 «Про 

проведення щорічного оцінювання фізичної підготовки учнівської та 

студентської молоді» відповідно до скорегованих графіків освітнього процесу 

студентів денної форми навчання за ступенем/освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра, спеціаліста, магістра Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2018-2019 навчальний рік та 

з метою реалізації Стратегії розвитку Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-



2022 роки та Концепції розвитку фізичної культури студентів на 2017-2022 

роки розробив заходи щодо проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості студентської молоді. 

З метою участі у грантовій програмі Erasmus+ International Credit Mobility 

(Key Action 1), Higher Education Student and Staff Mobility Program проведено 

внутрішню атестацію рівня володіння англійською мовою науково-

педагогічних працівників кафедри міжнародної економіки, які приймають 

участь у грантовій програмі Erasmus+ International Credit Mobility (Key Action 

1), Higher Education Student and Staff Mobility Program.  

На виконання Програми управління якістю освітньої діяльності 

Університету на 2013-2020 роки та відповідно до умов договору про 

співробітництво між Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та Інститутом Конфуція Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна для проведення навчальних 

занять з китайської мови для студентів напрямів підготовки «Міжнародна 

економіка» і «Філологія» прийнято викладача – носія китайської мови на період 

з 1 вересня 2018 року по 1 травня 2019 року. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 

року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на 

вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» та 

відповідно до листа Національного Агентства України з питань державної 

служби з метою належної організації проведення атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою та створення єдиної бази уповноважених вищих навчальних 

закладів, до якого включено також і наш Університет, створено Атестаційну 

комісію та організовано науково-навчальним центром процес проведення 

атестації держслужбовців. 

Наказами від 29 листопада 2017 року № 293-Н, від 02 травня 2019 року 

№ 90-Н внесено зміни до «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на 

державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» згідно 

Постанов Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 818 «Деякі 

питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою», від 30 січня 2019 року 

№ 343 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

Станом на 30 серпня 2019 року проведено 118 засідання Атестаційної 

комісії, у тому числі у 2018-2019 навчальному році – 55 засідань, атестацію 

успішно пройшли 2259 осіб, у тому числі у 2018-2019 навчальному році – 770 

осіб. 2 особа не пройшла атестацію щодо вільного володіння державною 

мовою, у тому числі у 2018-2019 навчальному році – 1 особа. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Станом на 1 вересня 2019 року на кафедрах буде працювати …… 

науково-педагогічних працівників (в порівнянні з 241 у 2018-2019 навчальному 

році), у тому числі на постійній основі – ….., що складає, ….%. Частка науково-

педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями складає 



– …….%. 

За 2018-2019 навчальний рік захищено 6 докторських дисертацій (у 2017-

2018 навчальному році – 2) та 7 кандидатських дисертацій (у 2017-2018 

навчальному році – 4): 

6 докторських дисертацій: 

кафедра економіки підприємства та економічної кібернетики  

1. Мандра Володимир Володимирович  

кафедра правознавства 

2. Каменська Ніна Петрівна 

кафедра міжнародної економіки 

3. Дейнека Тетяна Анатоліївна 

кафедра фінансів та банківської справи 

4. Гудзь Тетяна Павлівна  

кафедра педагогіки та суспільних наук  

5. Лебедик Леся Вікторівна 

кафедра менеджменту 

6. Таран-Лала Олена Миколаївна 

7 кандидатських дисертацій: 

кафедра економіки підприємства та економічної кібернетики  

1. Кравченко Тетяна Іванівна 

кафедра комерційної діяльності  та підприємництва 

2. Устьян Олександр Юрійович  

кафедра міжнародної економіки 

3. Сілантьєв Олег Ігорович 

кафедра педагогіки та суспільних наук  

4. Матвієнко Тетяна Олександрівна 

5. Карманенко Василь Васильович 

кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 

6. Кириченко Олена Василівна 

кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії  

7. Оніпко Тетяна Анатоліївна. 

 

У 2018-2019 навчальному році отримали вчені звання доцентів – 6 осіб, 

професорів – 1 особа: 

Манжура О.В., доцент по кафедрі економічної теорії та прикладної економіки, 

23.10.2018 

Гасій О.В., доцент по кафедрі фінансів та банківської справи, 05.03.2019 

Клименко В.І., доцент по кафедрі міжнародної економіки, 05.03.2019 

Карцева В.В., професор по кафедрі фінансів та банківської справи, 20.06.2019 

Соколова А.М., доцент по кафедрі фінансів та банківської справи, 20.06.2019 

Рогова Н.В., доцент по кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи, 

20.06.2019 

Ткаченко А.С., доцент по кафедрі товарознавства, біотехнології,  експертизи та 

митної справи, 20.06.2019. 

В університеті протягом 2018-2019 навчального року здійснювалася 



підготовка фахівців з відривом та без відриву від виробництва за Переліком 

2015 року ступеня бакалавра: за 9 галузями знань, 15 спеціальностями, 24 

освітніми програмами, 42 вибірковими блоками; ступеня магістра – за 7 

галузями знань, 16 спеціальностями, 23 освітніми програмами. За Переліками 

2006, 2010 років освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – за 9 галузями 

знань, 16 напрямами підготовки, 23 програмами професійного спрямування, 

ступеня магістра – за 8 галузями знань, 22 спеціальностями.  

Загальний контингент студентів університету станом на 1 вересня 2019 

року становить 5550 (в 2018-2019 навчальному році – 6289) осіб. За денною 

формою в університеті навчається 2350. 

За результатами літньої екзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року 

абсолютна успішність студентів денної форми навчання складала 97,05%, 

якісна – 56,86%. 

У 2018-2019 навчальному році проведено підсумкову атестації та захист 

дипломних та магістерських робіт (проектів) студентів, які навчалися з 

відривом від виробництва за ступенями бакалавра, магістра за напрямами 

підготовки (програмами професійного спрямування) та спеціальностями 

011 Освітні, педагогічні науки освітня програма «Педагогіка вищої школи», 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (освітня програма 

«Документознавство та інформаційна діяльність»), 051 Економіка (освітні 

програми «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Управління 

персоналом та економіка праці»), 071 Облік і оподаткування (освітня програма 

«Облік і аудит»), 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня 

програма «Фінанси і кредит»), 073 »Менеджмент» (освітні програми 

«Менеджмент», «Менеджмент і адміністрування», «Бізнес-адміністрування», 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітні програми  

«Товарознавство і торговельне підприємництво», «Експертиза та митна 

справа», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство і 

комерційна діяльність»), 075 Маркетинг (освітня програма «Маркетинг»), 

081 Право (освітня програма «Право»), 122 Комп’ютерні науки /Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології (освітня програма «Комп’ютерні науки»), 

181 Харчові технології (освітня програма «Харчові технології та інженерія», 

«Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технології 

зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технології в 

ресторанному господарстві»), 241 Готельно-ресторанна справа (освітня 

програма «Готельно-ресторанна справа»), 242 Туризм (освітня програма 

«Туризм»), 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма 

«Місцеве самоврядування», 292 Міжнародні економічні відносини (освітня 

програма «Міжнародні економічні відносини»), 6.020105 Документознавство та 

інформаційна діяльність, 6.020303 Філологія (програма професійного 

спрямування «Переклад»), 6.030401 Правознавство, 6.030502 Економічна 

кібернетика, 6.030503 Міжнародна економіка, 6.030504 Економіка 

підприємства, 6.030505 Управління персоналом та економіка праці, 6.030507 

Маркетинг, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.030509 Облік і аудит, 6.030510 

Товарознавство і торговельне підприємництво (програма професійного 



спрямування «Експертиза та митна справа»), 6.030601 Менеджмент (програма 

професійного спрямування «Менеджмент організацій»), 6.040302 Інформатика, 

6.051401 Біотехнологія, 6.051701 Харчові технології та інженерія (програма 

професійного спрямування «Технологія харчування»), 6.140101 Готельно-

ресторанна справа, 6.140103 Туризм. 

В процесі підготовки фахівців забезпечено повну реалізацію змісту 

освітньо-професійних програм, навчальних планів і програм з навчальних 

дисциплін за вищезазначеними фахами. Освітній процес зі студентами денної 

форми навчання здійснювався відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський 

університеті економіки і торгівлі». Навчальні заняття і самостійна робота 

студентів проводилися за стабільним розкладом, відповідно до затвердженого 

графіку освітнього процесу і робочих навчальних планів на 2018-2019 

навчальний рік. Кафедри створили якісне методичне забезпечення аудиторних 

занять, позааудиторної самостійної роботи шляхом виконання студентами 

індивідуальних завдань, ситуаційних задач, ділових ігор тощо. 

Підготовка фахівців ступеня бакалавра у 2018-2019 навчальному році 

відбувалася за 18 напрямами підготовки/спеціальностями/освітніми 

програмами. Загальна кількість випускників освітньо-кваліфікаційного 

рівня/ступеня бакалавра склала 490 осіб, у тому числі 23 – іноземні громадяни. 

Дипломи з відзнакою отримали 55 студентів, у тому числі: інститут економіки, 

управління та інформаційних технологій –  34 студенти (або 13,1 % від 

кількості випускників інституту), товарознавства, торгівлі та маркетингу – 11 

студентів (13.8 %), харчових технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу – 10 студентів (6,7%). Якісна успішність складання 

комплексного підсумкового екзамену за фахом (професійним спрямуванням) у 

2018-2019 навчальному році склала 80,8 % (у минулому році – 77,8 %). 

Найвищий відсоток студентів, які отримали оцінки «відмінно» та «добре» за 

результатами складання комплексного підсумкового екзамену за фахом (за 

професійним спрямуванням), мали напрями підготовки (програма професійного 

спрямування)/спеціальності (освітніми програмами): 6.030505 Управління 

персоналом та економіка праці – 100% (у минулому році – 100,0%), 6.030507 

Маркетинг/075 Маркетинг (освітня програма «Маркетинг») – 100,0 % (у 

минулому році – 100,0); 6.030504 Економіка підприємства/051 Економіка 

(освітня програма «Економіка підприємства») – 100,0% (у минулому році – 

100,0 %); 6.140101 Готельно-ресторанна справа/241 Готельно-ресторанна 

справа (освітня програма «Готельно-ресторанна справа») – 66,7 % (у минулому 

році – 81,8); 6.030601 Менеджмент (програма професійного спрямування 

«Менеджмент організацій»)/073 Менеджмент (освітня програма 

«Менеджмент») – 94,0 % (у минулому році – 70,0%); 6.030510 Товарознавство і 

торговельне підприємництво (програма професійного спрямування 

«Товарознавство та експертиза в митній справі» –100,0 % (у минулому році – 

59,1%), «Технологія харчування» – 80,4% (в минулому році – 68,0%).  

Вперше у 2018-2019 навчальному році відбувся випуск фахівців ступеня 

бакалавра напряму підготовки 6.020303 Філологія. Якісна успішність складання 



комплексного підсумкового екзамену за напрямом підготовки «Філологія» 

склала 73,7%. Дипломи з відзнакою отримали 5 студентів. 

Якісний показник захисту бакалаврських робіт студентами напряму 

підготовки 6.040302 «Інформатика»«/122 Комп’ютерні науки/Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології (освітня програма «Комп’ютерні науки») 

склав 81,8 % (в минулому році – 71,4 %), а напряму підготовки 6.020105 

«Документознавство та інформаційна діяльність»/спеціальність 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма 

«Документознавство та інформаційна діяльність» –100,0 % (в минулому році – 

80,0%). 

За результатами складання комплексного підсумкового екзамену за 

фахом (професійним спрямуванням) ступеня бакалавра денної форми навчання 

отримано задовільних оцінок студентами напрямів 

підготовки/спеціальностей/освітніх програм 6.030507 Маркетинг/075 

Маркетинг (освітня програма «Маркетинг») склала 28,6%, 6.020303 Філологія – 

26,3 %, 6.030508 Фінанси і кредит/072 Фінанси, банківська справа та 

страхування освітня програма «Фінанси і кредит» – 25,0 %, 

Комплексні кваліфікаційні екзамени та захист магістерських дипломних 

робіт/проектів проведені відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 

України з використанням комп’ютерних технологій за комплексними 

контрольними кваліфікаційними завданнями (КККЗ), що передбачали 

виконання студентами практичного завдання відповідно до посад, зазначених в 

освітньо-кваліфікаційних характеристиках; тести і ситуаційні завдання складені 

за реальними даними про діяльність підприємств. Директор інституту/декани 

факультетів і завідувачі випускових кафедр своєчасно і якісно організували 

проведення підсумкових лекцій і консультацій, скомплектували групи 

студентів-випускників, забезпечили відповідною навчально-методичною 

літературою та аудиторіями, в яких відбувалися засідання екзаменаційних 

комісій. 

На завершальному етапі випускних випробувань при складанні 

комплексних кваліфікаційних екзаменів та захисті магістерських дипломних 

робіт/проектів студенти показали достатній рівень знань і вмінь застосування їх 

при виконанні конкретних практичних завдань. 

Загальна кількість випускників ступеня магістра станом на 30 серпня 2019 

року склала 310 осіб.  

Якісна успішність захисту магістерських робіт склала 96,45%. 

Рекомендовані до вступу в аспірантуру 59 випускників денної форми 

навчання та 10 випускників заочної форми навчання ступеня магістра випуску 

2019 року. 

 

Протягом 2018-2019 навчального року підвищили кваліфікацію 100 

науково-педагогічних працівника, у тому числі: 

- шляхом стажування: - 83 осіб,  

із них в інших ЗВО України - 41 осіб 

на виробництві -42 осіб,  



- у ЗВО інших держав - 17 осіб. 

Активна рекламна діяльність щодо залучення абітурієнтів забезпечила у 

2018-2019 навчальному році набір у кількості 47 майбутніх офіцерів запасу: на 

першому курсі – 20 осіб та на другому курсі – 27 осіб за військово-обліковою 

спеціальністю «Психологія». 

З метою вдосконалення професійної підготовки, шляхом поглиблення і 

розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання 

додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності, в МІПК проходять 

підвищення кваліфікації педагогічні працівники навчальних закладів, 

спеціалісти та фахівці підприємств і організацій. Протягом 2018-2019 

навчального року підвищили кваліфікацію 960 осіб.  

На базі вищих навчальних закладів (виїзні курси) пройшли підвищення 

кваліфікації 265 слухачів за наступними програмами: 

 «Сучасні інтерактивні методи навчання» (60 особи). 

 «Тренінгові технології в навчанні» (40 осіб). 

 «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в 

європейській та світовій практиці (165 осіб)». 

Відповідно до плану роботи Міжгалузевого інституту підвищення 

кваліфікації та перепідготовки спеціалістів на кафедрах університету за 

акредитованими спеціальностями підвищили кваліфікацію 306 осіб. 

Особливим попитом користується, запроваджена у 2013 році, дистанційна 

форма підвищення кваліфікації, яка дає змогу навчатися без відриву від 

основного місця роботи. На дистанційних курсах за програмою «Новітні 

інноваційні технології у вищій школі» пройшли навчання 171 особа.   

Відповідно до Типового положення про підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів І-IV рівнів акредитації на 6-ти місячних курсах 

підвищення кваліфікації пройшли навчання 9 осіб. 

У 2018-2019 навчальному році продовжено практику проведення курсів 

за програмою «Інновації в бібліотечній справі: методи, підходи, технології». 

Так,  11 слухачів пройшли курси підвищення кваліфікації за даною програмою. 

Проведено курси підвищення кваліфікації державних службовців – 

керівних працівників управлінь Державної казначейської служби України за 

напрямом «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління 

та адміністрування» (60 осіб). 

У 2018-2019 навчальному році були розроблені і проведені курси за 

програмою «Школа гідів». Підвищення кваліфікації за даною програмою 

пройшли 7 осіб. 

Також, на замовлення Департаменту соціального захисту населення  

Полтавської обласної державної адміністрації, Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації разом з викладачами кафедр міжнародної економіки, 

математичного моделювання та соціальної інформатики, управління 

персоналом, економіки праці та економічної теорії, комерційної діяльності та 

підприємництва розробили програми підвищення кваліфікації й організували 

навчання для учасників антитерористичної операції відповідно до постанови 



Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року № 179 за темами «Основи 

комп’ютерної грамотності, програмування та веб-дизайну» (6 осіб) та 

«Англійська мова» (20 осіб). 

Крім цього, працівники кафедри економіки підприємства та економічної 

кібернетики разом з Міжгалузевим інститутом підвищення кваліфікації 

організували курси підвищення кваліфікації для медичних працівників, які 

отримали ваучери для проходження підвищення кваліфікації відповідно до 

Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на 

ринку праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

20.03.2013 р. № 207. За програмою «Інформаційні технології медсестринства» 

пройшли навчання та отримали свідоцтва 80 осіб.  

Впроваджено авторський курси підвищення кваліфікації за програмою 

«Бухгалтерський, фінансовий і податковий облік + 1С: Бухгалтерія для 

України. Редакція 1.2 (версія 8.2)» (14 осіб) та організовано курси підвищення 

кваліфікації за навчальною програмою «Митне оформлення товарів» (11 осіб). 

В Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів проводиться підготовка та перепідготовка водіїв автотранспортних 

засобів категорії «А» та «В». У 2018-2019 навчальному році було підготовлено 

та випущено 64 водія автотранспортних засобів категорії «В», 95% з яких 

студенти та співробітники ПУЕТ. 

В липні 2019 року випускники військової підготовки (27 осіб) пройшли 

навчальний збір, який передбачає проведення занять на полігонах військових 

частин з вивченням загальновійськових дисциплін. 27 липня 2019 року 

студенти склали Військову присягу та здаватимуть Державні екзамени. 

Інформація про організацію практичної підготовки в 2018-2019 

навчальному році  

Для забезпечення практико-орієнтованого навчання, набуття практичних 

професійних навичок, протягом навчального року центр зв’язків з 

виробництвом разом з кафедрами та факультетами продовжив роботу з пошуку 

нових підходів до її реалізації та налагодження партнерських взаємовигідних 

стосунків з потенційними роботодавцями, а саме: постійне оновлення 

наскрізних програм практик, які передбачають безперервність одержання 

студентами практичних навичок, тісний зв’язок усіх видів практик з 

лабораторними та практичними заняттями, уніфікація технічного, програмного 

та методичного забезпечення практичної підготовки, що дало можливість 

зменшити кількість навчальних практик та збільшити кількість виробничого 

практичного навчання протягом навчального року. 

В 2018-2019 навчальному році направлено на навчальну практику 82 

студенти. На виробничу практику  направлено 2582 студенти, з них: іноземні 

студенти – 185 (7,2%) та 341 (13,2 %) студенти заочної форми навчання. 

Протягом 2018-2019 навчального року 203 студента  різних курсів та 

напрямів підготовки, спеціальностей змінили терміни виробничої, навчальної 

практик, бази практик із-за від’їзду за кордон, сімейними обставинами та в 

поодиноких випадках із-за економічної нестабільності підприємств, відсутності 

інформації про можливості підприємств, особливо приватних, як баз 



виробничої практики, що внесло додаткові складності в організацію практичної 

підготовки студентів і всього освітнього процесу. 

Для своєчасного та якісного забезпечення всіх студентів базами практики, 

своєчасного укладання договорів на проведення виробничої практики, 

передувала кропітка робота як із студентами, кафедрами з визначення баз 

практики, так із пошуку нових баз практик за місцем проживання студентів. 

Проведено моніторинг студентів за місцем проживання та підприємств, що 

можуть бути базами практики, підприємств що пропонують тимчасову роботу у 

вільний від навчання час та пропозиції щодо стажування в період навчання з 

подальшим працевлаштуванням. 

З початку навчального року з кожною групою студентів,  з кожним 

студентом зокрема проведено неодноразові консультації, заняття , зустрічі  на 

яких була надана інформація про терміни, види та особливості виробничих 

практик  відповідно до напряму підготовки, освітньої програми, спеціальності. 

Ознайомлено з переліком підприємств на яких можна проходити практику, 

вимоги до підприємств як до баз практики відповідно до програм практики та 

надано інформацію про підприємства, які пропонують тимчасову роботу у 

вільний від навчання час та пропозиції щодо стажування в період навчання з 

подальшим  працевлаштуванням. 

У 2018-2019 навчальному році укладено 921 договір та продовжено дію 

527 договорів на проведення виробничої практики, 21 чотирьохрічні договори.  

Для своєчасного укладання договорів на проведення виробничої практики 

студентів з підприємствами, установами м. Полтави, Полтавської області та 

інших областей надіслано біля 253 листи різного змісту з інформацією про 

студентів, які проживають в даній місцевості, терміни та види практик, 

прохання прийняти на практику. 

При всіх складностях в організації практичного навчання в сучасних 

умовах всім студентам з першого по шостий курс в 2018-2019 навчальному 

році, як і в  минулі роки, були своєчасно надані місця проходження навчальної 

та виробничої практик, укладені договори на проходження практики, проведено 

інструктажі, кожному студенту видані відповідні документи (направлення на 

практику, щоденник, програма практики) та організовано проведення 

медичного огляду 85 студентам факультету харчових технологій, готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу, які проходять практику в підприємствах 

громадського харчування, оздоровчих таборах відпочинку.    

З загальної кількості студентів, які проходили виробничу практику в 

2018-2019 навачльному році направлено (в розрізі спеціальностей, освітніх 

програм – додаток 1): 

Направлено 

2018-

2019 

н.р. 

% 

2017-

2018 

н.р. 

% 

2016-

2017 

н.р. 

% 

2015-

2016 

н.р. 

% 

2014-

2015 

н.р. 

% 

2013-

2014 

н.р. 

% 

2012-

2013 

н.р. 

% 

обласні і районні 

спілки споживчих 

товариств 

1,1 1,4 2,7 8,0 013,3 12.6, 15,8% 



Направлено 

2018-

2019 

н.р. 

% 

2017-

2018 

н.р. 

% 

2016-

2017 

н.р. 

% 

2015-

2016 

н.р. 

% 

2014-

2015 

н.р. 

% 

2013-

2014 

н.р. 

% 

2012-

2013 

н.р. 

% 

Вищий навчальний 

заклад Укоопспілки 

«Полтавський 

університет 

економіки і торгівлі» 

12,0 10,6 9,6 6,5    

публічні та приватні 

акціонерні 

товариства   

7,2 9,4 13.8 15,7 17.4 18,2  

товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

16,5 17,1 15,1 14,2 16,8 17,4  

державні 

підприємства та 

установи 

25,4 23,3 18,9 19,6 15.1 14,7  

банківські установи   1,2 1,9 4,5 5,1 7,9 8,1  

малі та приватні 

підприємства   

6,0 5,1 4,2 9,1 25.9 24,8  

фізичні особи-

підприємці 

21,8 23,4 21,1 25,8    

За кордоном 8,8 7,8 10,1 5,5    

201 студенту перебування за кордоном  на практичному стажуванні  

зараховується як виробнича практика. 

Для 231 студента І-VІ курсів різних освітніх програм, спеціальностей та 

16 студентам інших навчальних закладів м. Полтави базою практики стали 

структурні підрозділи університету. 

Ефективно працює альтернативна модель проходження виробничої 

практики в онлайн-режимі в філії ПАТ «КБ «Приватбанк». Даним методом 

скористалося біля 34 студентів різних курсів і спеціальностей з отриманням 

Сертифікату за підписом Голови правління банку та електронною печаткою, 

який є офіційним документом підтвердження про проходження практики 

студентом і зарахування практики. Крім цього даний сертифікат надає 

можливість подальшого першочергового працевлаштування в відділеннях 

банку після закінчення університету. 

У зв’язку з відсутністю в сільській місцевості підприємств, які б 

відповідали вимогам програмам виробничих практик, умовам та оплаті праці 

1551 студент або 60,1% (2017-2018 навчальний рік -57,2%) проходили 

виробничу практику в м. Полтава, і всього 16,3% (2018-2019 навчальний рік - 

20,4 %) в Полтавській області.  

За результатами проходження виробничої практики на початку 2018-2019 

навчального року разом з випусковими кафедрами проведено конференції із 



студентами I-IV курсів напряму підготовки, спеціальності «Готельно-

ресторанна справа»,  «Туризм» та освітньої програми «Харчові технології та 

інженерія». Під час зустрічі студенти дали характеристику базам практик, 

поділилися своїми враженнями про перебування на практиці, розповіли про 

умови праці та проживання, відношення керівництва до них. Висловили свої 

зауваження та пропозиції щодо використання в подальшому підприємства як 

бази практик. Проведено аналіз повідомлень про прибуття студентів на 

практику. За інформацією 1653 повідомлень керівниками практики на 

виробництві були призначені висококваліфіковані фахівці, керівники та їх 

заступники підприємств, організацій, підрозділів. Всі 100% із них мають вищу 

освіту, 95,4% стаж роботи 5 і більше років.  

Треба зазначити позитивну динаміку в оформленні студентів на період 

виробничої практики.  59,8% ( 2017-2018 навчальний рік - 48,1%) студентів 

були зараховані на посади покоївки, касира, продавця-консультанта, обліковця, 

менеджера, пекаря, кухонного працівника, кухаря, бармена, офіціанта, 

аніматора з оформленням трудової книжки або короткострокового договору. 

Проведено перевірку баз практик м. Полтави, де проходили виробничу 

практику студенти за оформленими індивідуальними договорами: Народний 

ресторан «Шалена Шкварка» приватного підприємця Латишко І.А., філія 

«Туркомплекс «Турист», Зустрілися із студентами та керівниками  даних 

підприємств, вислухали їх зауваження та побажання, ознайомилися з умовами 

праці. 

Для забезпечення базами практики студентів заочної, дистанційної, 

денної форми навчання спеціальності «Право» укладено договори на 

проведення виробничої практики  з судовими, правоохоронними органами та 

державними установами: Миколаївський окружний адміністративний та 

апеляційний суд, Головне управління Національної поліції в Миколаївській 

області, Головне управління юстиції у Миколаївській області, Регіональний 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській 

області, Перший Миколаївський та Вознесенський місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, Територіальне управління 

Державної судової адміністрації в Житомирській області, Білозерський 

районний суд Херсонської області, Господарський суд Херсонської області, 

Білгород-Дністровська місцева прокуратура, Придніпровський, Черкаський та 

Соснівський  районні суди м. Черкаси, Господарський суд Черкаської області, 

Управління державної міграційної служби у Полтавській області, 

Господарський суд Полтавської області. У зв’язку із закінчення термінів дії  

договорів на проведення виробничої практики в державних установах м. 

Полтави переукладено 18 договорів на проходження практики  студентів 

спеціальності «Право». 

База даних баз практик м. Полтави за 2018-2019 навчальний рік 

доповнилась наступними установами та підприємствами: Кременчуцький 

міжрайонний центр зайнятості, Державний історико-культурний заповідник 

«Поле Полтавської битви», ПП «Фірма «Коректор», ПП «Боржавська ялина» с. 

Ізки Закарпатської області; Полтавський обласний центр з гідрометеорології 



Українського гідрометцентру ДСНС, Полтавська дирекція ПАТ «Укрпошта», 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ВК Полтавської міськради; 

Київська ,  Шевченківська, Подільська районні в м. Полтаві ради; Полтавська 

районна рада; КО «Інститут розвитку міста» м. Полтава, ГО «Полтавська 

організація маркетингу». 

Основними базами практики, на яких проходить практику від 5 до 60 

студентів, залишаються: ТОВ «ТД «Полтавський автоагрегатний завод»,ТОВ 

«Релакс-2012», ПАТ «Полтавамаш», ПАТ «Полтавський завод медичного 

скла», ПрАТ «Фірма «Полтавпиво», ПрАТ «Полтавський гірничо-

збагачувальний комбінат», ТДВ «Полтавська фірма «Ворскла», ТОВ «Ворскла-

Стиль», НВТОВ «Промелектроніка», ТОВ «Епіцентр», Головне управління 

ДФС у Полтавській області, Полтавська митниця, Апеляційний суд Полтавської 

області, Головне управління юстиції у Полтавській області,  відділ державної 

виконавчої служби Полтавського виконавчого управління юстиції Полтавської 

області, Територіальне управління державної судової адміністрації України у 

Полтавській області, Головне управління  НП в Полтавській області,  філія 

«ПГРУ» ПАТ « КБ Приватбанк», ПрАТ «СК «АХА Стахування», ПАТ «НАСК 

«»Оранта», , КП «ДСОЦ «Горизонт», ДОТ «Сонячний» приватного підприємця 

Сергієнка В.І., ПП «Алмаз-Полтава». Всього баз практики біля 784 

підприємств, установ і організацій. 

Разом із кафедрами проведено 118 інструктажів з організації 

проходження виробничої практики, охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Кожному студенту видані відповідні документи (виписано направлення на 

практику, щоденник, програма практики).  

Підготовлено 138 наказів про проходження виробничої, навчальної 

практик із зазначенням кожному студенту бази практики та уточненням змін 

щодо термінів практики окремих студентів. 

Протягом навчального року підготовлено матеріали акредитації 15 

магістрів, 3 бакалаврських спеціальностей: перелік баз практик та укладені 

договори на проведення виробничої практики. 

Для надання допомоги студентам,  випускникам університету  в визначені 

баз практики  та орієнтації на ринку праці України, в сприянні в 

працевлаштуванні в цьому році Центром проведено зустрічі з представниками 

підприємств м. Полтави: 

Провідна українська компанія з тестування програмного забезпечення QA 

TestLabЮ, міжнародна компанія  UCT, ТОВ «Сільпо Фуд», ТОВ «Епіцентр», 

ТОВ «Коламбія Шипменеджмент Україна», міжнародна компанія ТОВ «Mindy 

Supports». Під час зустрічі  представники підприємств розповіли студентам про 

свої компанії, їх діяльність та перспективи розвитку. Запропонували роботу на 

посадах операторів, графічних асистентів, менеджерів з продажу, 

товарознавців, консультантів з повною та частковою зайнятістю, оплатою праці 

та можливість проходження виробничої практики-стажування. Ознайомили 

студентів з графіками роботи та умовами праці. Відповіли на запитання 

студентів. 

Надаючи допомогу випускникам в орієнтації на ринку праці України та 



сприянні в працевлаштуванні, в цьому навчальному році разом з деканами, 

випусковими кафедрами була проведена традиційна «Ярмарка вакансій» та 

«День кар’єри з ЄС», який  реалізувався університетом та Полтавським 

обласним центром зайнятості за ініціативи Представництва Європейського 

Союзу та Громадської організації «Фундація «Відкрите суспільство» з метою 

ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання та 

кар’єрні можливості для молоді в контексті європейської інтеграції України. 

На заходах були присутні студенти І-VI курсів та 81 представник 50 

підприємств, організацій, установ різних форм власності м. Полтави, ТОВ 

«Дарума Плюс» м. Львів та гірськолижний комплекс «Izki» Закарпатської 

області. При безпосередньому спілкуванні студентів університету з 

роботодавцями було запропоновано близько 290 робочих місць. Це посади 

бухгалтерів, економістів, менеджерів, маркетологів, консультантів, 

адміністраторів, барменів, шеф-кухарів, інженерів з нормування і організації 

праці та місця для проходження виробничої практики. Додатково направили 

інформацію про вакансії 37 підприємств. 

Студентам Ярмарок вакансій надав прекрасну можливість отримати 

максимум інформації з перших рук, познайомитися з компаніями, в яких вони 

можуть надалі отримати роботу, оцінити свої можливості та зрозуміти, яких 

зусиль їм необхідно докласти, щоб претендувати на ту чи іншу вакансію. 

З метою розширення співпраці та створення ефективної платформи для 

розвитку успішної кар’єри студентської молоді було урочисто підписано угоди 

про співробітництво з Полтавським обласним центром зайнятості, ТОВ 

«Системи модернізації складів» та Меморандум про співпрацю з ТОВ «Нова 

Пошта».  

Крім того із студентами-випускниками проводилася  роз’яснювальна 

робота з питань самовизначення на ринку праці, уміння дати самооцінку 

професійно-кваліфікаційного рівня і запропонувати себе на ринку праці, з 

сучасних технологій пошуку роботи (оформлення карток працевлаштування, 

анкет резюме, інформація про права та обов’язки молодого фахівця). 

В останні роки значно посилено індивідуальний підхід до визначення баз 

практики і завдань практичної підготовки, що реалізується шляхом 

проходження практик на посадах. Індивідуалізація практичної підготовки 

студентів, які навчаються за договорами з фізичними особами, здійснюється 

шляхом направлення їх на практики в підприємства і організації, які мають 

намір майбутнього працевлаштування цих осіб і запрошують їх для 

проходження практики. 

 



Забезпеченість студентів І-VІ курсів базами практики в 2018-2019 навчальному році в розрізі 

спеціальностей 

 

Спеціальність Всього 
Полтав- 

ська обл. 

м. 

Полтава 

Підприєм-

ства 

споживчої 

кооперації 

Університ

ет 

ПАТ, 

ПрАТ 
ТОВ 

Державні 

підприєм- 

ства 

Банківські 

установи 

Приватні 

підпри- 

ємства 

Приватні 

підпри- 

ємці 

За кор- 

доном 

Право 129 129 126 6    123     

Міжнародні економічні 

відносини 
89 59 52  4 18 30 3 5 8 5 16 

Облік і оподаткування 

(Облік та аудит) 

46 39 28 3 1 13 20 3 1 4 1 - 

Фінанси, банківська 

справа та оподаткування 

97 89 66 4 1 51 4 21 11 2 3 - 

Банківська справа 5 5 4      5    

Філологія 147 99 79 1 22 2 17 28  20 21 36 

Документознавство та 

інформаційна діяльність 
31 29 17  7 3 11 6  3 1 - 

Економіка підприємства 33 27 20 1  5 17 2  7 1 - 

Економічна кібернетика 46 45 33 1 19 2 11 4 - 3 5 1 

Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
117 111 96  67 5 12 11 2 5 14 1 

Управління персоналом та 

економіка праці 
82 68 54 1 27 7 18 11  7 10 1 

Менеджмент організацій 92 67 53 1 13 9 35 4 1 5 16 8 

Бізнес-адміністрування 3 2 2    3      

Публічне адміністрування 7 7 7     7     

Місцеве самоврядування 8 8 6     8     

Маркетинг 64 43 35  2 6 18 5 1 12 17 3 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

(ПТЛ, ТТП) 

83 76 46 1  2 31   5 41 3 

Експертиза та митна 132 125 105  19 23 37 11  18 21 3 



Спеціальність Всього 
Полтав- 

ська обл. 

м. 

Полтава 

Підприєм-

ства 

споживчої 

кооперації 

Університ

ет 

ПАТ, 

ПрАТ 
ТОВ 

Державні 

підприєм- 

ства 

Банківські 

установи 

Приватні 

підпри- 

ємства 

Приватні 

підпри- 

ємці 

За кор- 

доном 

справа 

Біотехнології та 

біоінженерія 
39 38 36    1 38     

Готельно-ресторанна 

справа (ГРС, КС) 
458 282 148 4 15 13 48 47  40 200 91 

Туризм 202 170 140  2  20 40  5 113 22 

Харчові технології та 

інженерія 
143 117 64 5 29 3 8 13  2 67 16 

Технології зберігання, 

консервування та переробки 

плодів і овочів / Технології 

зберігання, консервування та 

переробки плодів і овочів 

м’яса 

3 3 3  3        

Всього денної форми 

навчання 
2056 1638 1220 28 231 162 341 385 26 146 536 201 

Питома вага, % 79,6 79,7 74,5 1,4 11,2 7,9 16,6 18,7 1,3 7,1 26,1 9,7 

Іноземні студенти 185 160 159  32 22 69 12 2 5 18 25 

Питома вага, % 7,2 86,5 99,4  17,3 11,9 37,3 6,5 1,1 2.7 9,7 13,5 

Заочно форма навчання 341 180 177  48 3 16 258 3 3 10 - 

Питома вага, % 13,2 52,8 98,3  14,1 0,9 4,7 75,6 0,9 0,9 2,9  

РАЗОМ 2582 1973 1551 28 311 187 426 655 31 154 564 226 

Питома вага, %  76,4 60,1 1.1 12,0 7,2 16,5 25,4 1,2 6.0 21,8 8,8 
 

 

 

 

 



6. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

Протягом 2018-2019 навчального року відповідними структурними 

підрозділами, кафедрами здійснювалось: 

в організації освітнього процесу: 

- постійний моніторинг навчальної діяльності студентів та науково-

педагогічних працівників; 

- результати атестацій, заліково-екзаменаційних сесій обговорювалися 

на кураторських годинах, засіданнях кафедр, старостатах, засіданнях вчених 

рад інституту та факультетів, ректорату; 

- на засіданнях вчених рад інституту та факультетів обговорювалися 

питання планування, виконання та поліпшення управління процесами СУЯ; 

- на засідання ректорату виносилися питання організації освітньої 

діяльності університету для обговорення та розробки коригувальних дій з 

найгостріших проблем; 

- проводився щомісячний аналіз стану процесів СУЯ діяльності 

університету на нарадах першого проректора з керівниками процесів; 

- протягом 2018-2019 навчального року кафедрами удосконалювалося 

навчально-методичне забезпечення навачльних дисциплін, індивідуально-

консультативна робота науково-педагогічних працівників із студентами та 

методики викладання, проводився моніторинг якості навчальних занять; 

- кафедрами підготовлено робочі програми з навчальних дисциплін та 

навчальні посібники для самостійного вивчення дисциплін для студентів І-VІ 

курсів, робочі зошити, конспекти лекцій тощо; 

- проводився моніторинг якості наповнення та змісту навчально-

методичних комплексів навчальних дисциплін;  

- проводився моніторинг організації проведення науково-педагогічними 

працівниками кафедр відкритих навчальних занять, який передбачав перевірку 

виконання вимог Методичних рекомендацій щодо проведення відкритих 

навчальних занять та взаємовідвідувань навчальних занять науково-

педагогічними працівниками кафедри. Результати моніторингу свідчать про 

покращення планування графіку проведення відкритих навчальних занять на 

кафедрах; 

Протягом навчального року керівництво університету постійно 

здійснювало оцінку результативності функціонування системи управління 

якістю діяльності. Результати аналізу та напрями вдосконалення управління 

процесами відображені у таких документах: 

1. Про управління процесом «Формування контингенту студентів»: 

завдання інститутів, факультетів і кафедр з набору на навчання в 2019 році. 

Постанова Вченої ради від 19 вересня 2018 року. 

2. Аналіз системи управління якістю діяльності Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за 2017-

2018 навчальний рік. Постанова Вченої ради від 19 вересня 2018 року. 

3. Про управління процесами «Навчально-методичне забезпечення» і 

«Наукова діяльність»: обговорення та схвалення плану підготовки та видання 



наукової, навчально-методичної літератури та підручників і навчальних 

посібників ПУЕТ на 2018-2019 навчальний рік. Постанова Вченої ради від 25 

жовтня 2018 року. 

4. Про управління процесом «Освітній процес»: розгляд матеріалів 

самоаналізу зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітня програма 

«Педагогіка вищої школи»; 181 Харчові технології освітні програми 

«Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технології в 

ресторанному господарстві», 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність», 051 

Економіка освітні програми «Економічна кібернетика», «Економіка 

підприємства», «Управління персоналом та економіка праці»; 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування освітня програма «Фінанси і кредит»; 073 

Менеджмент освітня програма «Менеджмент і адміністрування»; 122 

Комп’ютерні науки  освітня програма «Комп’ютерні науки»; 281 Публічне 

управління та адміністрування освітня програма «Місцеве самоврядування»; 

292 Міжнародні економічні відносини освітня програма «Міжнародні 

економічні відносини», 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

освітні програми «Товарознавство та експертиза в митній справі», 

«Товарознавство і комерційна діяльність» за освітнім рівнем магістра щодо 

проведення акредитації. Постанова Вченої ради від 25 жовтня 2018 року. 

5. Про управління процесом «Освітній процес»: про якість підготовки 

бакалаврів заочної форми навчання за результатами підсумкової атестації 

випускників за напрямами підготовки:  «Економіка підприємства», 

«Товарознавство і торговельне підприємництво» (програми професійного 

спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність», «Харчові технології та 

інженерія» (програма професійного спрямування «Технологія харчування») та 

магістрів заочної форми навчання за результатами підсумкової атестації 

випускників за спеціальностями: 051 Економіка освітня програма «Управління 

персоналом та економіка праці», 073 Менеджмент освітня програма 

«Менеджмент і адміністрування», 242 Туризм освітня програма «Туризм», 122 

Комп’ютерні науки та інформаційні технології освітня програма «Комп’ютерні 

науки», 181 Харчові технології освітня програма «Технології в ресторанному 

господарстві». Постанова Вченої ради від 20 листопада 2018 року. 

6. Про моніторинг процесу  «Наукова діяльність» (підпроцесу 

«Наукова діяльність науково-педагогічних працівників»): результати роботи 

аспірантури та докторантури університету за 2018 рік. Постанова Вченої ради 

від 19 грудня 2018 року. 

7. Про управління процесом «Формування контингенту студентів»: 

про Правила прийому на 2019 рік до філій Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»:  «Черкаський 

кооперативний економіко-правовий коледж», «Білгород-Дністровський 

економіко-правовий коледж», Миколаївського коледжу бізнесу і права. 

Постанова Вченої ради від 19 грудня 2018 року. 

8. Про управління процесом «Післядипломна освіта»: звіт про роботу 

Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки 



спеціалістів за 2018 рік та завдання на 2019 рік. Постанова Вченої ради від 23 

січня 2019 року. 

9. Про управління процесом «Наукова діяльність»: звіт про роботу 

спеціалізованих вчених рад у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»: Д 44.877.02 та Д 44.877.01 за 

період  з 01.01.2018 по 31.12.2018. Постанова Вченої ради від 23 січня 2019 

року. 

10. Про управління процесом «Освітній процес»: про якість підготовки 

магістрів денної форми навчання за результатами підсумкової атестації 

випускників за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки освітня 

програма «Педагогіка вищої школи»; 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»; 051 

Економіка освітні програми «Економічна кібернетика», «Економіка 

підприємства», «Управління персоналом та економіка праці»; 071 Облік і 

оподаткування освітня програма «Облік і аудит»; 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування освітні програми «Фінанси і кредит», «Банківська 

справа»; 073 Менеджмент освітня програма «Менеджмент і адміністрування»; 

075 Маркетинг освітня програма «Маркетинг»; 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність освітні програми «Товарознавство і комерційна 

діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі»; 081 Право освітня 

програма «Право»; 122 Комп’ютерні науки освітня програма «Комп’ютерні 

науки»; 181 Харчові технології освітні програми «Технології в ресторанному 

господарстві», «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»; 241 

Готельно-ресторанна справа освітні програми «Готельно-ресторанна справа», 

«Курортна справа»; 242 Туризм освітня програма «Туризм»; 281 Публічне 

управління та адміністрування освітня програма «Місцеве самоврядування»; 

292 Міжнародні економічні відносини освітня програма «Міжнародні 

економічні відносини». Постанова Вченої ради від 23 січня 2019 року. 

11. Про управління процесом «Освітній процес»: про якість підготовки 

магістрів заочної форми навчання за результатами підсумкової атестації 

випускників за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки освітня 

програма «Педагогіка вищої школи»; 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»; 051 

Економіка освітні програми «Економіка підприємства», «Управління 

персоналом та економіка праці»; 071 Облік і оподаткування освітня програма 

«Облік і аудит»; 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітні 

програми «Фінанси і кредит», «Банківська справа»; 073 Менеджмент освітня 

програма «Менеджмент і адміністрування»; 075 Маркетинг освітня програма 

«Маркетинг»; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітні 

програми «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та 

експертиза в митній справі»; 081 Право освітня програма «Право»; 122 

Комп’ютерні науки освітня програма «Комп’ютерні науки»; 181 Харчові 

технології освітні програми «Технології в ресторанному господарстві», 

«Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»; 241 Готельно-

ресторанна справа освітні програми «Готельно-ресторанна справа», «Курортна 



справа»; 242 Туризм освітня програма «Туризм»; 281 Публічне управління та 

адміністрування освітня програма «Місцеве самоврядування»; 292 Міжнародні 

економічні відносини освітня програма «Міжнародні економічні відносини». 

Постанова Вченої ради від 23 січня 2019 року. 

12. Про План організаційних заходів щодо реалізації  Рекомендації 

ХLІІІ міжнародної науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: 

компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця». Постанова Вченої 

ради від 23 січня 2019 року. 

13. Про управління процесом «Аналіз системи управління якістю з 

боку керівництва»: про підсумки фінансово-господарської діяльності 

університету в 2018 році. Постанова Вченої ради від 20 лютого 2019 року. 

14. Про моніторинг процесу «Міжнародне співробітництво»: про стан 

та перспективи міжнародних зв’язків ПУЕТ. Постанова Вченої ради від 20 

лютого 2019 року. 

15. Про управління процесом «Стратегічне планування»: про освітньо-

професійні програми та навчальні плани за спеціальностями та освітніми 

програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019 року. Постанова 

Вченої ради від 20 лютого 2019 року. 

16. Про моніторинг процесів «Оперативне управління», «Наукова 

діяльність»: про підсумки та план науково-дослідної роботи університету за 

2018 рік. Постанова Вченої ради від 22 березня 2019 року. 

17. Про управління процесом «Освітній процес»: про якість підготовки 

магістрів заочної форми навчання за результатами підсумкової атестації 

випускників за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки освітня 

програма «Педагогіка вищої школи»; 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»; 051 

Економіка освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»; 071 

Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит»; 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування освітня програма «Фінанси і кредит»; 073 

Менеджмент освітні програми «Менеджмент і адміністрування», «Бізнес-

адміністрування»; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітня 

програма «Товарознавство і комерційна діяльність; 181 Харчові технології 

освітня програма «Технології в ресторанному господарстві»; 241 Готельно-

ресторанна справа освітня програма «Готельно-ресторанна справа». Постанова 

Вченої ради від 22 березня 2019 року. 

18. Про управління процесом  «Стратегічне планування»: про освітньо-

професійні програми та навчальні плани за спеціальностями та освітніми 

програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2019 року. Постанова 

Вченої ради від 22 березня 2019 року. 

19. Про управління процесом «Освітній процес»: про якість підготовки 

бакалаврів заочної форми навчання за результатами підсумкової атестації 

випускників за напрямами підготовки: 6.020105 «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 6.030101 «Правознавство», 6.030504 «Економіка 

підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 

6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит» (програма професійного 



спрямування «Фінанси»), 6.030509 «Облік і аудит», 6.030510 «Товарознавство і 

торговельне підприємництво» (програми професійного спрямування 

«Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в 

митній справі»),  6.030601 «Менеджмент» (програма професійного спрямування 

«Менеджмент організацій»), 6.040302  «Інформатика», 6.051701 «Харчові 

технології та інженерія» (програма професійного спрямування «Технологія 

харчування»), 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм» та за 

спеціальностями: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня 

програма «Документознавство та інформаційна діяльність», 051 Економіка 

освітні програми «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», 071 

Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит»; 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування освітня програма «Фінанси і кредит», освітня 

програма «Фінанси і кредит» вибірковий блок «Оціночна діяльність», 073 

Менеджмент освітня програма «Менеджмент», 075 Маркетинг освітня 

програма «Маркетинг», 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

освітні програми «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Експертиза 

та митна справа», 081 Право освітня програма «Право», 122 Комп’ютерні науки 

та інформаційні технології освітня програма «Комп’ютерні науки», 181 Харчові 

технології освітня програма «Харчові технології та інженерія», 241 Готельно-

ресторанна справа освітня програма «Готельно-ресторанна справа». Постанова 

Вченої ради від 22 березня 2019 року. 

20. Про управління процесом «Формування контингенту студентів»: 

про хід виконання Плану заходів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» з формування контингенту 

студентів у 2019 році. Постанова Вченої ради від 22 травня 2019 року. 

21. Про створення Малої академії ПУЕТ та розгляд Положення про 

Малу академію ПУЕТ (ДПСЯ ПП – 9-6.2.2-210-54-19). Постанова Вченої ради 

від 22 травня 2019 року. 

22. Про управління процесом «Освітній процес»: про якість підготовки 

бакалаврів і магістрів за результатами підсумкової атестації студентів денної 

форми навчання. Постанова Вченої ради від 27 червня 2019 року. 

23. Про управління процесом «Освітній процес»: про якість підготовки 

бакалаврів заочної форми навчання за результатами підсумкової атестації 

випускників за напрямами підготовки: 6.030101 «Правознавство», 6.030508 

«Фінанси і кредит» (програма професійного спрямування «Фінанси»), 6.030509 

«Облік і аудит», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» 

(програми професійного спрямування «Товарознавство і комерційна 

діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі»), 6.051701 

«Харчові технології та інженерія» (програма професійного спрямування 

«Технологія харчування») та магістрів заочної форми навчання за результатами 

підсумкової атестації випускників  за спеціальностями: 029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа освітня програма «Документознавство та 

інформаційна діяльність»; 051 Економіка освітні програми «Управління 

персоналом та економіка праці», «Економіка підприємства»; 071 Облік і 

оподаткування освітня програма «Облік і аудит»; 072 Фінанси, банківська 



справа та страхування освітня програма «Фінанси і кредит»; 073 Менеджмент 

освітні програми «Менеджмент і адміністрування», «Бізнес-адміністрування»; 

075 Маркетинг освітня програма «Маркетинг»; 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність освітня програма «Товарознавство та експертиза в  митній 

справі»; 081 Право освітня програма «Право»; 122 Комп’ютерні науки освітня 

програма «Комп’ютерні науки»; 181 Харчові технології освітні програми 

«Технології в ресторанному господарстві», «Технології зберігання, 

консервування та переробки м’яса»; 241 Готельно-ресторанна справа освітня 

програма «Готельно-ресторанна справа»; 242 Туризм освітня програма 

«Туризм»; 292 Міжнародні економічні відносини освітня програма 

«Міжнародні економічні відносини». Постанова Вченої ради від 27 червня 2019 

року. 

У зв’язку зі зміною організаційної структури університету бібліотека 

ПУЕТ зазнала структурних змін. 12 листопада 2018 р. розпочав свою роботу 

Центр інформаційного забезпечення освітнього процесу в такому складі: відділ 

комплектування та наукової обробки документів, відділ обслуговування, відділ 

інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, видавничо-

поліграфічний відділ. 

Протягом 2018-2019 навчального року Центр здійснював усебічну 

інформаційну та поліграфічну підтримку навчальної й наукової діяльності 

університету.  

Працівники відділу комплектування та наукової обробки документів 

співпрацювали з викладачами та співробітниками кафедр університету з питань 

комплектування бібліотечного фонду навчальною і науковою літературою. 

Протягом звітного періоду було опрацьовано 53 замовлення викладачів кафедр 

та складено 32 замовлення. Усі замовлення виконані. 

На 01 вересня 2019 року фонд бібліотеки становить 417 тис. прим., із них: 

навчальна література – 217 тис. прим., наукова література – 178 тис. прим., 

художня література – 22 тис. прим. Фонд електронних документів налічує 35,5 

тис. документів. 

Бібліотека університету регулярно поповнює та створює нові власні бази 

даних, найпопулярнішими серед них є: «Електронний каталог», «Електронна 

бібліотека», «Книгозабезпеченість», «Автореферати дисертацій», «Наукові 

праці науково-педагогічних працівників ПУЕТ», «Відеодокументи», 

«Періодичні видання», «Нові надходження» та ін. 

Із метою подальшого вдосконалення науково-методичного забезпечення 

навчального процесу бібліотека активно продовжує роботу з формування 

фонду електронної бібліотеки (ЕБ). За 2018–2019 навчальний рік оброблено та 

внесено до електронної бібліотеки 185 повнотекстових документів. Нині фонд 

електронної бібліотеки налічує 35,5  тис. документів.  

Інституційний репозитарій ПУЕТ (6 499 тис. документів) є платформою 

для наукових публікацій викладачів і студентів університету.  

Наразі сайт бібліотеки має 20 власних БД загальним обсягом 262 тис. 

записів; до електронного каталогу (ЕК) уведено4 334 нових записів. Обсяг ЕК – 

224 008  записів. За звітний період кількість звернень до електронного каталогу 



становить 108 742. 

Сайт бібліотеки ПУЕТ надає користувачеві інформацію про ресурси 

бібліотеки та її багатогранну діяльність, забезпечує доступ до ресурсів власної 

електронної бібліотеки й мережі Інтернет. 

Протягом звітного періоду здійснювався постійний контроль і моніторинг 

роботи сайту бібліотеки, додавались новини, редагувались та поповнювались 

матеріали, що існують. Цього навчального року сайт бібліотеки поповнено 

такими новими розділами: 

 Слухачам УТВ. 

 Курси підвищення кваліфікації бібліотекарів. 

Значного поповнення зазнали бази даних «Корисні добірки» та «Моя 

рідна Полтавщина». 

У 2018–2019 навчальному році бібліотека продовжувала розвивати та 

вдосконалювати сервісні веб-послуги, якими активно користувалися віртуальні 

відвідувачі:  

 Онлайн-доступ до електронного каталогу, електронної бібліотеки та 

інших баз даних. 

 Віртуальні довідкові служби. 

 Віртуальні путівники інтернет-ресурсами. 

 Електронна доставка документів. 

 Тематичні веб-проекти. 

 Віртуальні книжкові виставки. 

 Інформування про нові надходження. 

 Онлайн-консультант (черговий) по бібліотеці.  

 Дистанційне електронне замовлення літератури через «Особистий 

кабінет» користувача та авторизований вхід користувачів у БД «Читачі» (з 

доступом до електронного читацького формуляра). 

До сайту бібліотеки університету зверталися користувачі України, Росії, 

Білорусі, США, Казахстану, Німеччини, Китаю, Польщі. Найбільше 

відвідувачів України з Києва, Полтави, Харкова, Львова. 

Працівниками бібліотеки проведено роботу з популяризації бібліотеки та 

інформаційної грамотності, зокрема: розпочато співпрацю з кафедрами щодо 

включення в навчальні й методичні посібники нової, наявної в бібліотечних 

фондах, літератури та ресурсів електронного каталогу. Такі списки складено за 

темами: «Бухгалтерський облік і аудит», «Теоретичні основи товарознавства», 

«Аудит персоналу»; складено персональні списки інформаційних джерел за 

темами магістерських робіт (98 списків); підготовлено списки інформаційних 

джерел за новими навчальними програмами (150 дисциплін); продовжено 

проведення екскурсій до фонду бібліотеки, лекцій, семінарів та практичних 

занять для студентів 1-го та 4-го курсів; організовано відкритий доступ до 

наукових журналів, які передплачує бібліотека. Працівники бібліотеки активно 

залучають студентів до роботи із сайтом бібліотеки. Найактивніші з них стали 

дописувачами блогу бібліотеки, кращі наукові роботи студентів розміщуються 

на сайті бібліотеки. 



Протягом 2018 року проводилась активна робота з новими відвідувачами 

бібліотеки – слухачами Університету третього віку. Усього до бібліотеки 

записано 406 слухачів. Їм надаються консультації щодо правильності роботи з 

ПК, Internet/Office тощо, оформлено книжкову виставку «Книжкове асорті для 

слухачів УТВ». На сайті створено розділ «Для слухачів УТВ», у якому 

розміщено інформацію за навчальними курсами, а також для дозвілля.  

У читальному залі бібліотеки облаштовано куточок дозвілля. Створено 

умови для неформального спілкування в теплій, дружній обстановці, а також  

для відпочинку.  

Проблемними аспектами в роботі бібліотеки є:  

 Застарілість та обмеженість актуальних бібліотечних фондів.  

 Відсутність зацікавленості професорсько-викладацького складу, 

аспірантів та докторантів у користуванні наявною літературою. 

Протягом 2018–2019 навчального року видавничо-поліграфічний відділ 

(ВПВ) ЦІЗОП своєчасно забезпечував процеси діяльності університету 

видавничою продукцією. Показником результативності процесу 

функціонування відділу є виконання Плану видань навчально-методичної, 

наукової літератури та підручників і навчальних посібників Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі». Так, ВПВ опрацьовано та видано: 

 98 найменувань навчально-методичної літератури, що становить 

406,9 друк. арк. 

 31 найменування наукової літератури (557,6 друк. арк.). 

 11 авторефератів (27,2 друк. арк.). 

 4 навчальні посібники (58,3 друк. арк.). 

Про професіоналізм працівників відділу відомо й за межами 

університету. Для отримання якісних поліграфічних послуг до нас звертаються 

науковці з інших навчальних закладів Полтави, Києва, Донецька, Луганська. За 

2018–2019 навчальний рік на рахунки університету надійшло 354 452,00 грн. 

залучених коштів за поліграфічні послуги, надані видавничо-поліграфічним 

відділом. 

Навчально-науковим інформаційним центром: 

 Проведена модернізація системи охолодження серверної кімнати, 

встановлено резервний кондиціонер та встановлено зимовий комплект для 

діючого кондиціонера з метою підвищення ефективності роботи в зимовий 

період. 

 Проведено централізацію серверного обладнання у серверній 

кімнаті 138. Поетапно переміщено обладнання з серверної кімнати 512а та 

бібліотеки. Тим самим для переміщеного обладнання забезпечено аварійне 

живлення. 

 Здійснено розширення покриття бездротової мережі доступу до 

Інтернету Wi-Fi. 

 Підключено інтернет канал з пропускною здатністю 1 Гбіт/с 

 Організовано функціонування корпоративного VPN серверу для 



безпечного доступу до локальних ресурсів ПУЕТ через Інтернет. 

 Проведено підготовка та переведення баз даних для системи 

бухгалтерського обліку ІСПРО на нову версію. 

 Переведено віртуалізацію сервісів Service Desk та Hardware 

Inspector з подальшим переходом на нову актуальну версію. 

 Проведення постійної підтримки функціонування локальної мережу 

університету, заміна та налаштування комутаційного обладнання.  

 Забезпечено супровід проведення електронного тестування в 

рамках проведення атестації студентів очної та заочної форм навчання 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 

 Забезпечено супровід проведення електронного тестування 

студентів 1 - 4 курсів очної та заочної форм навчання в рамках проведення 

екзаменаційних сесій. 

 Забезпечено супровід проведення електронного тестування 

студентів підготовчого факультету. 

 Запроваджено перевірку наукових та дипломних робіт на плагіат за 

допомогою системи Unicheck. 

 Підтримка роботи інформаційних сервісів університету:  

• Office 365 – сервіс корпоративної електронної пошти; 

• сайти кафедр та підрозділів; 

• наукові журнали університету, розміщені на платформі OCS 

Journal; 

• Unicheck – сервіс перевірки випускових робіт студентів, 

дисертаційних робіт здобувачів та статей, що публікуються в наукових 

журналах університету на наявність плагіату. 

 Надано інформаційну та технічну підтримку при проведенні 

учнівського Обласного чемпіонату з інформаційних технологій та 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій для учнів. 

 Проведено технічне обслуговування комп’ютерної та офісної 

техніки в ауд.№ 511, 512, 408; 

 Проведено технічне обслуговування проекторів (у кількості 9 шт.) 

та ноутбуків (у кількості 6 шт.), що входять до переносних мультимедійних 

комплексів; 

 Прийнято та виконано 125 заявок з приводу видачі мультимедійних 

переносних комплексів та технічного обслуговування й супроводу 

мультимедійної техніки для навчального процесу та інших заходів; 

 Здійснено перенос мультимедійної аудиторії з 519 в 104; 

 Було створено дві мультимедійні аудиторії в 315 та 317 кабінетах; 

 В 224 аудиторії було проведено заміну HDMI кабеля; 

 Виконана заміна проектора в 411(б) аудиторії; 

 Здійснена технічна підтримка в проведені занять для «Університету 

третього віку»; 

 Допомога в проведенні регулярних конференцій в залі 302; 

 Проведено он-лайн трансляцію Міжнародної науково-методичної 



Інтернет-конференції «Кооперативна освіта ХХІ століття: традиції та інновації» 

з Білоруським торгово-економічним університетом. 

 Проведено он-лайн стрім з майстер класу в приготуванні десертів 

від каф. Технології харчування; 

 Забезпечено проведення мультимедійного супроводу на захисті 

дисертацій в ауд. 302 та 104  

 Впроваджено віртуалізацію серверів бібліотеки на базі VmWare 

ESXi. Та завдяки віртуалізації оптимізовано використання фізичних серверів. 

 Міграція кодової бази на безкоштовний хмарний хостинг 

розподіленої системи керування версіями файлів GitLab. Результат: виконання 

функції резервного копіювання; можливість ефективного аудиту програмного 

коду. 

 Виправлення помилки авторизації в модулі «Книгозабезпечення» 

бібліотечної системи Absotheque. 

 

У сфері традиційного (офлайн) маркетингу департаментом маркетингу 

Полтавського університету економіки і торгівлі разом з колективом 

університету за 2018 – 2019 навчальний рік зроблено:  

- проведено: 10 загальноуніверситетських днів відкритих дверей для 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів та випускників технікумів та 

коледжів, з них 4 – орієнтовані на школи м. Полтава. В рамках цих заходів 

університет відвідали майже 1400 учнів  ЗНЗ м. Полтава, Полтавської області та 

інших суміжних областей  та 306 студентів коледжів та технікумівУ сфері 

сучасного (онлайн) маркетингу департаментом маркетингу Полтавського 

університету економіки і торгівлі з 2018 – 2019 навчальний рік зроблено:  

- освітня, виховна  та наукова діяльність університету у 2017 – 2018 

н.р. висвітлювалася на місцевих, регіональних та обласних телеканалах: 

Центральний» (Студія «Місто»), «Трибуна», «Комунальне підприємство 

«Кременчуцька міська телерадіокомпанія»». та на сторінках газет «Вісті 

Укоопспілки» «Полтава-інфо». 8 публікацій статей на інформаційному порталі 

«Педпреса».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- за зазначений період департаментом маркетингу супроводжувалось та 

забезпечено фото та відео супровід понад 350 заходів, за результатами яких 

відбулося 352 фотосесії та 127 іміджевих роліки.  

 

 Навчальні роки 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Фото сесій  224 393 352 

Іміджеві відеоролики  42 103 127 

Рекламні ролики  4 2 6 

 

- співробітниками департаменту маркетингу разом з студентською 

радою та викладачами здійснено виїзди до шкіл області.   

- відповідно до потреб за навчальний рік було оптимізовано 

тиражування рекламно-інформаційних матеріалів про спеціальності та освітні 

програми ПУЕТ за рівнем бакалавр та магістр. Акцент був наданий рівню 



бакалавр.  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- департаментом маркетингу ПУЕТ підготовлено до затвердження 

Бренд-бук університету українською та англійською мовами. 

 

 

- за результатами навчального року видано Університетський вісник 

травень 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У сфері сучасного (онлайн) маркетингу департаментом маркетингу 

Полтавського університету економіки і торгівлі разом з колективом 

університету за 2018 – 2019 навчальний рік зроблено: 

Проведено аудит та оптимізовано головний сайт університету: змінено 

дизайн та архітектуру головного меню сайту.  
 

 
- проведено аудит засобів просування ПУЕТ в Інтернеті, розроблено 

нову програму просування. Першим кроком у побудові ефективного 

просування було уніфіковано вимоги до постів у ФБ та Інстаграм за цілями, 

сформовано контент-план, визначено засоби візуалізації.  

- Протягом лютого – серпня 2019 року департаментом маркетингу 

ПУЕТ здійснено 32 рекалмні кампанії у ФБ та Інстаграм тривалість яких 

варіюється від 1 тижня до 2,5 місяців.  

Контент-план «РК літо 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фахівцем SMM постійно спостерігаються KPI-показники відповідно до 

динаміки яких корегується контант-план з метою утримання аудиторії.  

 
 

Приклади рекламних звернень рекламної кампанії 2019 року  
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Цим самим станом на 20 серпня 2019 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2018-2019 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Наукова і науково-технічна діяльність ПУЕТ протягом 2018-2019 

навчального року зосереджувалась на 20 кафедрах, а також Галузевій науково-

Кількість підписників 
за рік змінилась  
з 4 917 до 5 746 осіб  

Кількість, тих хто 
уподобав сторінку 

університету в Фб за рік 
зросла до 5319 осіб  

Кількість підписників 
нашої сторінки в Instagram 
за рік змінилася з 1272 до 

2628 осіб  



дослідній лабораторії харчових виробництв, Науково-технічному центрі, 

Полтавському регіональному центрі досліджень і сприяння розвитку 

кооперації, Навчально-науковому інституті інноваційних технологій 

управління, Молодіжному бізнес-центрі ПУЕТ. 

На базі Галузевої науково-дослідної лабораторії харчових виробництв 

(завідувач – д. т. н., доцент Скрипник В’ячеслав Олександрович) розроблялись 

плани експериментальних досліджень, надавалась допомога в проведенні 

експериментальних досліджень студентам, магістрантам, викладачам, 

аспірантам, здобувачам і докторантам в межах науково-дослідних тем 

«Розробка технології продукції харчування підвищеної біологічної цінності» 

(керівник – к. т. н., доцент Тюрікова Інна Станіславівна), «Якість продукції 

готельно-ресторанного господарства: теоретичний та практичний аспекти» 

(керівник – д. т. н., професор Капліна Тетяна Вікторівна). 

Ввосьме проведено міжвузівський науково-практичний семінар «Нові 

технології та обладнання харчових виробництв» (18 квітня 2019 р.), на якому 

обговорено результати досліджень та впровадження розробок науковцями 

закладів вищої освіти України і представниками підприємств харчової та 

переробної промисловості, машинобудування та торгівлі (в рамках 

централізованих заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Полтавській області на 2017-2020 рр.).  

Протягом звітного періоду колектив Науково-технічного центру під 

керівництвом д. т. н., професора Кожушка Григорія Мефодійовича виконував 

науково-дослідні теми, пов’язані з виготовленням ультрафіолетових 

опромінювальних установок фотобіологічної дії, дослідженням та розробкою 

технології та обладнання для опромінення сипучих харчових продуктів та 

насіння сільгоспкультур; товарознавчим дослідженням нової світлотехнічної 

продукції для внутрішнього освітлення будівель. 

На базі університету проведено VІ Міжнародну науково-практичну 

Інтернет-конференцію «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, 

практика, освіта» (14-15 березня 2019 р.).  

Діяльність Полтавського регіонального центру досліджень і сприяння 

розвитку кооперації (директор – д. е. н., професор Пантелеймоненко Андрій 

Олексійович) у звітному періоді здійснювалась за двома основними напрямами 

– наукові дослідження проблем кооперативного руху та розробка й реалізація 

заходів практичного характеру щодо сприяння розвитку кооперативів. 

Продовжено дослідження в межах виконання науково-дослідної теми 

«Проблеми та перспективи розвитку кооперативного сектору національної 

економіки» (номер державної реєстрації 0111U000627). 

Колективом Навчально-наукового інституту інноваційних технологій 

управління (директор – д. е. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки 

України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, Член-

кореспондент Національної академії наук України Лисенко Юрій Григорович) у 

2018-2019 навчальному році видано монографію «Модернізація процесів 

управління морським торговельним портом: методологія, моделі та методи». 

Продовжено наукові дослідження в рамках виконання науково-дослідної теми 



«Методологія побудови інноваційних інтелектуальних життєздатних систем 

управління» (номер державної реєстрації 0117U004078). Проведено 

методичний семінар для користувачів ІАСУ ФР МОНУ (11-15 червня 2019 р.). 

Взято участь у наукових заходах: Національній науково-методичній 

конференції «Цифрова економіка» у ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (04-05 жовтня 2018 р.); «Data: 

DX core asset», яку проводила International Data Corporation разом із компанією 

InterSystems (23 жовтня 2018 р.); XLIІІ Міжнародній науково-методичній 

конференції «Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці 

сучасного фахівця», ПУЕТ (14 листопада 2018 р.); I Міжнародній науково-

практичній конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні 

новації в будівництві» (23-24 травня 2019 р.) та ін.  

У 2018-2019 навчальному році продовжено трансформацію діючого 

Молодіжного бізнес-центру ПУЕТ (далі МБЦ, керівник – к. е. н., доцент 

Юрко Ігор Вікторович) в обласний бізнес інкубатор, що забезпечить підготовку 

кадрів до сфери малого бізнесу області (на виконання Комплексної програми 

розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-

2020 рр.). 

Трьома складовими підготовки до підприємницької діяльності, що 

пропонує МБЦ виступають: проведення тренінгів, консультативна допомога у 

створенні бізнес-проектів і започаткуванні бізнесу, допомога у встановленні 

бізнес-контактів з інвесторами, потенційними постачальниками. 

У 2018-2019 навчальному році МБЦ виконано наступне: 

- Розроблено програму тренінгів, навчально-тематичний план та іншу 

документація, що регламентує роботу МБЦ, розроблено розклад занять, 

визначено викладачів, тренерів та консультантів. 

- Проведено 40 годин тренінгів. Учасниками МБЦ підготовлено технічні 

обґрунтування за власними ідеями створення бізнес-проектів. 

- Всьоме проведено чемпіонат Полтавської області з основ 

підприємництва серед старшокласників «Крок до бізнесу». В змаганнях взяли 

участь більше 800 учнів. Районні змагання пройшли в багатьох містах і 

селищах Полтавської області. У фіналі, який відбувся на базі ПУЕТ 21 березня 

2019 р. взяла участь рекордна кількість команд – 32, яку представляли 130 

учнів. Переможці та учасники фінальної частини Чемпіонату відзначені 

подяками, грамотами та нагороджені цінними призами. 

- На базі ПУЕТ та закладів освіти м. Полтави та області проведено ділові 

ігри – бізнес симуляції «Роздрібна торгівля-міні», «Тендер-біржа-тендер». 

- Керівником МБЦ доцентом Юрком І. В. 11 квітня 2019 р. проведено 

тренінг у рамках UA Career Day на тему «Стартап: від ідеї до власного бізнесу. 

основні питання стартаперів регіону». 

- Вперше в дистанційній формі проведено міжміські змагання з 

торговельного підприємництва між командами ПУЕТ, Полтавського та 

Житомирського кооперативних коледжів (13 квітня 2019 р.).  

- Проведено конкурс бізнес-ідей серед старшокласників м. Полтави. 

В рамках співпраці з МБЦ з ТРЦ «Київ» здійснюється виконання 



науково-дослідної теми: «Формування клієнтоорієнтованої системи  

маркетингу на підприємстві сфери сервісу» (номер державної реєстрації 

0119U000446). 

У 2018-2019 навчальному році колектив університету поповнився 

черговим лауреатом Державної премії України. Ним став проректор з науково-

педагогічної роботи, д. е. н., доцент Манжура Олександр Васильович, якому 

присуджено премію Президента України для молодих вчених 2018 р. Указом 

Президента України від 07 грудня 2018 року № 419/2018 «Про присудження 

премій Президента України для молодих вчених 2017 року» Манжурі О. В. 

було постановлено присудити премію за роботу «Управління стійкістю та 

розвитком сучасних економічних систем». 

З метою заохочення та підтримки молодих учених м. Полтава, які 

здійснюють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, 

технічних, гуманітарних і суспільних наук, активні в громадській діяльності 

представники університету взяли участь у конкурсі на отримання іменної 

стипендії міського голови для молодих учених, який проводився Виконавчим 

комітетом управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської міської 

ради. За рішенням журі стипендію отримала к. т. н., доцент Ткаченко Аліна 

Сергіївна. 

На якість фахової підготовки студентів, зв'язок науки з виробництвом 

позитивно впливає діяльність 23-х наукових шкіл та напрямів, за якими 

здійснюється наукова діяльність в університеті (додаток 1).  

У 2018-2019 навчальному році в межах їх діяльності здійснювалася 

робота за 51-єю науково-дослідною темою (додаток 2) (72 у 2017-2018 н. р.). З 

них на замовлення: університету – 48 (94,1% від загальної кількості 

виконуваних тем); підприємницьких структур – 2 (3,9%); Міністерства освіти і 

науки України – 1 (2,0 %).  

За кількістю виконуваних науково-дослідних тем за звітний період 

складено рейтинг:  

І – інститут економіки, управління та інформаційних технологій – 26 тем 

(50,9%); 

ІІ – факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу – 15 тем (29,4% від 

загальної кількості тем, що виконувались); 

ІІІ – факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу – 8 тем (15,7%). 

Крім цього: 1 тема – загальноуніверситетська («Розробка програм для 

складання звітів ВНЗ в МОН), що становить 2,0% від загальної кількості 

виконуваних тем; 1 тема – Навчально-наукового інституту інноваційних 

технологій управління (2,0%).  

За кількістю наукових тем, що виконувались, лідерами є тимчасові творчі 

колективи кафедр:  товарознавства,  біотехнології, експертизи та митної справи 

– 12 тем; економіки підприємства та економічної кібернетики, правознавства – 

по 5 тем; математичного моделювання то соціальної інформатики, 

правознавства, менеджменту, туристичного та готельного бізнесу – по 3 теми. 

Завершено 7 науково-дослідних розробок (22 у минулому навчальному 



році). Їх результати впроваджено в практичну діяльність та навчальний процес.  

За звітний період проведено 25 конференцій різних статусів (на рівні 

минулого року), з них: 

- 17 Міжнародних (15 у 2017-2018 навчальному році), з них: 7 

спільно з іншими закладами вищої освіти; 

- 3 Всеукраїнських (6 у 2017-2018 навчальному році);  

- 1 Внутрішньовузівська, студентська (1 у 2017-2018 навчальному 

році). 

Кафедрами та структурними підрозділами ініційовано та успішно 

проведено наукові заходи різних форматів за участі науково-педагогічних та 

практичних працівників, студентів, аспірантів, зокрема: круглі столи, семінари, 

конкурси, олімпіади, тренінги та ін. Низка наукових заходів проведена у рамках 

укладених договорів про співпрацю із закладами вищої освіти, установами, 

організаціями м. Полтава, України, закордону, а також на виконання 

Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у 

Полтавській області на 2017-2020 роки (за сприяння та за рахунок фінансування 

Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської обласної державної адміністрації) (додаток 3).  

Протягом звітного періоду в ПУЕТ функціонувало 41 наукове 

студентське об’єднання (гуртки, клуби тощо), до участі у роботі яких було 

залучено близько 1000 студентів.  

За звітний рік студенти університету очно чи заочно брали участь у 

наукових заходах в ПУЕТ (як для студентів та молодих вчених, так і за участю 

науково-педагогічних працівників), а також за запрошеннями вітчизняних та 

зарубіжних закладів вищої освіти (додаток 4). 

У 2018-2019 навчальному році видано 4 збірники наукових робіт 

магістрів ПУЕТ (3 у минулому навчальному році). 

Учасниками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади стали 35 

студентів ПУЕТ (39 у минулому навчальному році). Проте підвищився якісний 

показник результатів участі (з 5,1% до 5,7% переможців від загальної кількості 

учасників). Призові місця посіли: Гапона Кирило Тарасович, студент групи 

МЕВ-51м – диплом III ступеня з дисципліни «Міжнародна економіка» 

(відповідальна за підготовку студента – завідувач кафедри міжнародної 

економіки, д. е. н., професор Шкурупій Ольга Всеволодівна); Бєлова Дар’я 

Дмитрівна, студентка групи ФКм-51– диплом III ступеня з дисципліни 

«Фінансова безпека» (відповідальна за підготовку студентки – завідувач 

кафедри фінансів та банківської справи, д. е. н., професор Карцева Вікторія 

Володимирівна). 

Студенти були активними учасниками інших студентських олімпіад: 

- 3 учасники Тринадцятої міжнародної студентської олімпіади з 

програмування імені С. О. Лебедєва – В. М. Глушкова «KPI-OPEN», 02-

07 липня 2018 р. на базі Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

- 5 учасників другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

програмування (олімпіада входить до складу Міжнародної студентської 



олімпіади з програмування ACM ICPC, 15 вересня 2018 р. на базі 

Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Одна з 2-х 

команд  виборола 2 місце серед команд Центрального регіону (учасники 

команди – студенти 2-го курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» Деркач 

Роман, Дудник Дмитро, Пилипченко Віталій (тренер – доцент кафедри 

математичного моделювання та соціальної інформатики, к. ф.-м. н. Олексійчук 

Юрій Федорович); 

- 3 учасники фіналу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

програмування, 19-21 жовтня 2018 р. на базі Вінницького національного 

технічного університету. Команда ПУЕТ у складі студентів 2-го курсу 

спеціальності «Комп’ютерні науки» Деркача Романа, Дудника Дмитра, 

Пилипченка Віталія посіла 2 місце серед команд економічних закладів вищої 

освіти (тренер – доцент кафедри математичного моделювання та соціальної 

інформатики, к. ф.-м. н. Олексійчук Юрій Федорович); 

- 2 учасники VІ Міжнародної олімпіади з менеджменту серед молоді у 

рамках Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості» 

(Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ, 24-19 

квітня 2019 р.). 

За результатами участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт студентів з природничих, технічних, 

гуманітарних наук у 2018-2019 навчальному році отримано 3 нагороди (на рівні 

минулого року): студентка групи ТРГ-51м Нужна Ірина Юріївна отримала 

диплом ІІ ступеня з харчових технологій (науковий керівник – д. т. н., професор 

Хомич Галина Панасівна); студент групи ЕМСб-21 Хурса Олег Володимирович 

отримав диплом ІІІ ступеня з товарознавства (науковий керівник – д. т. н., 

професор Кожушко Григорій Мефодійович); студентка групи ТРГ-51м 

Микитенко Маргарита Петрівна отримала диплом ІІІ ступеня за спеціальністю 

«Технології захисту навколишнього середовища» (науковий керівник – д. т. н., 

професор Хомич Галина Панасівна). 

Науково-педагогічні працівники університету взяли участь у роботі: 

- галузевих конкурсних комісій ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт: завідувач кафедри управління персоналом, 

економіки праці та економічної теорії, д. е. н., професор Костишина Тетяна 

Адамівна (з напряму «Управління персоналом і економіка праці»); завідувач 

кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, д. т. н., 

професор Хомич Галина Панасівна (з напряму «Харчові технології»); доцент 

кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, к. т. н., 

доцент Назаренко Валентина Олексіївна (з напряму «Товарознавство»); 

- журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади: завідувач кафедри 

фінансів та банківської справи, д. е. н., професор Карцева Вікторія 

Володимирівна («Фінансовий менеджмент»); завідувач кафедри міжнародної 

економіки, д. е. н., професор Шкурупій Ольга Всеволодівна («Міжнародна 

економіка»); доцент кафедри економіки підприємства та економічної 

кібернетики, к. е. н., доцент Олексенко Лілія Вікторівна («Економіка 

природокористування»); професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, 



к. е. н., професор Карпенко Ольга Василівна («Управлінський облік»); доцент 

кафедри технологій харчових виробництв та ресторанного господарства, к. т. н., 

доцент Рогова Алла Леонідівна («Харчові технології»); доцент кафедри 

управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, к. е. н., доцент 

Степанова Лариса Василівна («Управління персоналом та економіка праці»); 

доцент кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, 

к. е. н., доцент Шаповалов Віталій Олегович («Економічна теорія»); завідувач 

кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д. т. н., професор Капліна 

Тетяна Вікторівна («Готельно-ресторанна справа»); 

- журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук. У 2018-2019 н. р. це: доценти кафедри  

української, іноземних мов та перекладу – к. філол. н. Сухачова Наталія 

Сергіївна та к. е. н., доцент Стеценко Володимир Валерійович (із секції 

«Англійська мова»); доцент кафедри інженерії, обладнання та математики,  

к. пед. н. Кошова Оксана Петрівна (із секції «Фізика»); доцент кафедри 

правознавства, д. ю. н. Білокінь Руслан Михайлович (із секції 

«Правознавство»); доцент кафедри економіки підприємства та економічної 

кібернетики, к. е. н., доцент Олексенко Лілія Вікторівна (із секції «Економіка»); 

завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук, д. і. н., професор Петренко 

Ірина Миколаївна (із секції «Історія України»); 

- журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення 

Малої академії наук України у 2018-2019 навчальному році»: доцент кафедри 

педагогіки та суспільних наук, к. філос. н., доцент Усанов Ігор Вікторович 

(секція філософії, соціології); 

- конкурсної комісії конкурсу на кращу роботу з дисципліни «Страхові 

послуги» студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» на тему «Побудова ефективних 

каналів продажу страхових продуктів у регіоні для забезпечення ефективної 

роботи страхової компанії» (на виконання розпорядження Всеукраїнської 

центральної спілки споживчих товариств від 13 березня 2019 р. № 5-р): доцент 

кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н., доцент Михайлова Наталія 

Вікторівна. 

У звітному періоді для участі у стипендіальній програмі Фонду В. 

Пінчука «Завтра.UA» було направлено 1 роботу (2 у минулому навчальному 

році): студентки Клімової Віки Олександрівни (УПЕП-51м), керівник – к. е. н., 

доцент Степанова Лариса Василівна. Робота пройшла всі 3 етапи відбору, але, 

нажаль, не увійшла за кількістю балів до сотні стипендіатів.  

Студенти ПУЕТ були учасниками інших наукових заходів, зокрема: 

- конкурсу на кращу роботу з дисципліни «Страхові послуги» студентів 

закладів вищої освіти Укркоопспілки спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» на тему «Побудова ефективних каналів продажу 

страхових продуктів у регіоні для забезпечення ефективної роботи страхової 

компанії» (серед трьох учасників І туру Конкурсу в ПУЕТ комісія визначила 

переможця для участі у ІІ турі Конкурсу – наукова робота студентки IV курсу 



Чмирь Валерії Валеріївни, керівник – завідувач кафедри фінансів та банківської 

справи, д. е. н., професор Карцева Вікторія Володимирівна); 

- ХІ Всеукраїнського брейн-рингу «Знавці Конституції», Національний 

університет «Одеська юридична академія», м. Одеса, 16-19 травня 2019 р. 

(студенти групи ПРб-11: Бєлкіна Діана, Бреус Валерія, Іващенко Валерія, 

Кавун Ірина, Міхальова Альбіна, Геворкян Рузана; 

- у рамках проведення обласного молодіжного проекту до Міжнародного 

Дня студента 2018 року «Наша єдина студентська родина!» перемогу у 

номінації «Кращий студент Полтавщини – науковець» здобула Микитенко 

Маргарита (група ТРГ-51м); 

- з нагоди Міжнародного дня студента «Студент року ПУЕТ» 

переможцем у номінації «Кращий студент-науковець» стала Клімова Віка 

(група УПЕП-51) та ін. 

Додаток 1 

НАУКОВІ ШКОЛИ (НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) ПУЕТ 

№

 з/п 
Назва Керівник 

1.  
Розвиток краєзнавства в Україні (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.) 

д. і. н., проф. Нестуля О. О. 

2.  
Формування механізмів ефективної діяльності 

підприємств, стратегій розвитку та їх моделювання 

д. е. н., проф. Рогоза М. Є. 

3.  
Проблеми розвитку міжнародного кооперативного 

руху 

д. е. н., проф. 

Пантелеймоненко А. О. 

4.  
Логістичне управління виробничо-комерційною 

діяльністю підприємств 

д. е. н., проф. Перебийніс В. І. 

5.  
Маркетингова діяльність підприємства на ринку 

товарів і послуг 

д. е. н., проф. Карпенко Н. В. 

6.  Проблеми розвитку управлінського обліку в Україні к. е. н., проф. Карпенко О. В. 

7.  Проблеми організації і технології торгівлі  к. е. н., проф. Балабан П. Ю. 

8.  Маркетинг торговельного підприємства к. е. н., доц. Юрко І. В. 

9.  Прогресивні процеси та апарати харчових виробництв 

д. т. н., доц. Скрипник В. О. 

(започаткована к. т. н., проф. 

Дорохіним В. О.) 

10.  
Антоніми в українській поетичній мові: структурно-

семантичний, функціонально-стилістичний і 

лексикографічний аспекти 

д. філол. н., проф. Бобух Н. М. 

11.  Евклідова комбінаторна оптимізація д. ф.-м. н., проф. Ємець О. О. 

12.  Управління розвитком соціально-економічних систем 
д. е. н., проф. Шимановська-

Діанич Л. М. 

13.  
Структурні зміни в економіці та освіті під впливом 

інформаційно-комунікативних технологій 

д. е. н., проф. Макарова М. В. 



№

 з/п 
Назва Керівник 

14.  
Прогресивні технології продуктів харчування з 

використанням фізичних методів обробки сировини 

д. т. н., проф. Капліна Т. В. 

15.  
Проблеми якості сільськогосподарської сировини та 

харчових продуктів на сучасному етапі 

д. с.-г. н., проф. Бірта Г. О. 

16.  
Товарознавство світлотехнічної продукції та нові 

напрямки світлотехнологій 

д. т. н., проф. Кожушко Г. М. 

17.  
Кооперативи, кредитні спілки та кооперативні 

банки у світовому господарстві 

д. е. н., проф. Гончаренко В. 

В. 

18.  
Інтелектуалізація світового розвитку та міжнародний 

науково-технічний обмін 

д. е. н., проф. Шкурупій О. В. 

19.  
Соціально-трудові відносини: наслідки 

трансформаційних реформ і стратегії розвитку 

д. е. н., проф. Костишина Т. А. 

20.  Правознавства д. ю. н., проф. Лаврик Г. В. 

21.  
Методика викладання фізико-математичних дисциплін 

в ВНЗ 

д. пед. н., проф. Нічуговська 

Л. І. 

22.  
Фінансові важелі забезпечення стратегічного розвитку 

національної економіки 

д. е. н., проф. Єгоричева С. Б. 

23.  
Методологія моделювання та модернізація систем 

управління економікою 

д. е. н., проф. Лисенко Ю. Г. 

 

Додаток 2 

Науково-дослідні теми, що виконувалися у 2018-2019 н. р. 
№ 

з/п 

№ 

реє

стр

ації 

в 

НО

В 

№ 

реєстр

ації в 

УкрІН

ТЕІ 

Назва теми Науковий 

керівник 

Термін 

виконання 

Замов

ник 

п

оча

ток 

з

акін

чен

ня 

1.  
277

/08 
  

Сучасні тенденції викладання 

іноземної мови у вищому 

навчальному закладі 

Іщенко В.Л. 

(колишній 

керівник Глоба 

О.В.) 

Гру.

08 

Гру.

18 

ПУЕТ 

2.  
274

/08 

0109U

006956 

Гуманізація педагогічного 

процесу у вищій школі 

Лебедик Л. В. 

(колишній 

керівник 

Стрельніков 

В.Ю.) 

Січ.

09 

Гру.

18 

ПУЕТ 

3.  
315

/10 

0110U

000931                          

Методологія та практика 

управління системою 

споживчої кооперації України в 

умовах трансформації 

національної економіки  

Шимановська-

Діанич Л.М. 

Кві.

10 

Гру.

19 

ПУЕТ 



№ 

з/п 

№ 

реє

стр

ації 

в 

НО

В 

№ 

реєстр

ації в 

УкрІН

ТЕІ 

Назва теми Науковий 

керівник 

Термін 

виконання 

Замов

ник 

п

оча

ток 

з

акін

чен

ня 

4.  
314

/10 

0110U

000932             

Ринковоадаптований механізм 

управління сучасною 

соціально-економічною 

системою 

Шимановська-

Діанич Л.М. 

Кві.

10 

Гру.

19 

ПУЕТ 

5.  
317

/10 

0110U

006322                            

Товарознавча характеристика 

продуктів забою свиней в 

західних регіонах України 

Бірта Г.О. 

Жов

.10 

Жов

.19 

ПУЕТ 

6.  
318

/10 

0110U

006320 

Товарознавчо-технологічні 

аспекти виробництва, 

експертизи і 

конкурентоспроможності 

продовольчої продукції 

підприємств Полтавського 

регіону 

Назаренко В.О. 

Жов

.10 

Жов

.19 

ПУЕТ 

7.  
319

/10 

0110U

006321 

Удосконалення споживних 

властивостей готової продукції 

при переробці рослинної 

сировини вирощеної в 

Полтавській області 

Хмельницька 

Є.В. (колишній 

керівник 

Кайнаш А.П.) 

Жов

.10 

Жов

.19 

ПУЕТ 

8.  
320

/10 

0110U

007159 

Інноваційна модель розвитку 

підприємств регіону в умовах 

економічних трансформацій 

Іванова В.В. 

Січ.

11 

Гру.

20 

ПУЕТ 

9.  
321

/11 

0114U

005517 

Підтримка системи навчальних 

блогів (предметник Web-cайтів) 
Макарова М.В. 

Січ.

11 

Гру.

19 

ПУЕТ 

10.  
322

/10 

0110U

002270 

Розвиток краєзнавства в 

Україні (друга половина ХІХ 

початок ХХ століття 

Нестуля О.О. 

Січ.

10 

Гру.

20 

ПУЕТ 

11.  
324

/11 

0111U

000627 

Проблеми та перспективи 

розвитку кооперативного 

сектору національної 

економіки 

Пантелеймонен

ко А.О. 

Лют

.11 

Бер.

20 

ПУЕТ 

12.  
330

/11 

0111U

005357 

Логістичне управління 

виробничо-збутовою 

діяльністю підприємств" 

Перебийніс В.І. 

Лют

.11 

Лип.

20 

ПУЕТ 

13.  
347

/12 

0112U

001080 

Україна в міжнародному 

кооперативному русі: проблеми 

теорії і  практики 

Гончаренко 

В.В. 

Січ.

12 

Гру.

19 

ПУЕТ 

14.  
349

/12 

0112U

001077 

Ефективність інвестицій в 

людський капітал на 

підприємствах в сучасних 

умовах 

Костишина 

Т.А. 

Січ.

12 

Гру.

19 

ПУЕТ 



№ 

з/п 

№ 

реє

стр

ації 

в 

НО

В 

№ 

реєстр

ації в 

УкрІН

ТЕІ 

Назва теми Науковий 

керівник 

Термін 

виконання 

Замов

ник 

п

оча

ток 

з

акін

чен

ня 

15.  
356

/12 
  

Екологічні аспекти 

дослідження якості товарів 

народного споживання 

Гнітій Н.В. 

(Іващенко 

О.Д.) 

Січ.

12 

Гру.

20 

ПУЕТ 

16.  
364

/13 

0112U

007768 

Формування 

інституціонального середовища 

соціально-економічних систем 

Шаповалов 

В.О. (колишній 

керівник 

Ніколенко 

С.С.) 

Лют

.12 

Лют

.20 

ПУЕТ 

17.  
361

/12 

0122U

002622 

Інформаційно-аналітична 

підтримка управління 

логістикою підприємств 

торгівлі 

Рогоза М.Є. 

Кві.

12 

Тра.

19 

ПУЕТ 

18.  
366

/12 

0112U

005870 

Традиції та інновації розвитку 

приватного права в Україні: 

освітній вимір 

Лаврик Г.В. 

Гру.

12 

Жов

.22 

ПУЕТ 

19.  
367

/12 

0112U

008320 

Вивчення особливостей 

м'ясних якостей свиней 

червоно-білопоясної породи 

залежно від забійної маси 

Бірта Г.О. 

Гру.

12 

Гру.

20 

ПУЕТ 

20.  
368

/12 

0112U

008321 

Особливості росту, розвитку і 

господарської цінності свиней 

різного напрямку 

продуктивності 

Бургу Ю.Г. 

Гру.

12 

Гру.

20 

ПУЕТ 

21.  
369

/12 

0112U

008322 

М'ясо-сальні якості та окремі 

господарсько-біологічні 

особливості свиней різних 

генотипів 

Бургу Ю.Г. 

Січ.

13 

Січ.

23 

ПУЕТ 

22.  
370

/12 

0112U

008323 

Вплив генотипових факторів на 

рівень відгодівельних і м'ясо-

сальних якостей свиней різних 

порід 

Бірта Г.О. 

Січ.

13 

Січ.

23 

ПУЕТ 

23.  
371

/12 

0112U

008324 

Аспекти розвитку галузі 

свинарства на сучасному етапі. 

Товарознавча характеристика 

продукції свинарства 

Бірта Г.О. 

Січ.

13 

Січ.

23 

ПУЕТ 

24.  
359

/12 

0113U

002624 

Маркетингова діяльність 

підприємств на ринку товарів 

та послуг 

Карпенко Н.В. 

Кві.

13 

Гру.

18 

ПУЕТ 



№ 

з/п 

№ 

реє

стр

ації 

в 

НО

В 

№ 

реєстр

ації в 

УкрІН

ТЕІ 

Назва теми Науковий 

керівник 

Термін 

виконання 

Замов

ник 

п

оча

ток 

з

акін

чен

ня 

25.  
378

/13 

0113U

002625 

Маркетингова діяльність 

рекламних посередників на 

ринку товарів та послуг 

Карпенко Н.В. 

Кві.

13 

Гру.

18 

ПУЕТ 

26.  
379

/13 

0113U

002587 

Моделі і механізми соціально-

економічного розвитку 

підприємств при стратегічному 

управлінні 

Рогоза М.Є. 

Кві.

13 

Гру.

18 

ПУЕТ 

27.  
383

/13 

0113U

004971 

Конституційно-правові засади 

створення і діяльності органів 

державної влади та управління 

радянської України в 1920-

1930-х рр. 

Лаврик Г.В. 

Вер.

13 

Вер.

21 

ПУЕТ 

28.  
385

/13 

0113U

006220 

Сучасні процеси глобалізації: 

рушійні сили, мегатренди, 

суперечності 

Шкурупій О.В.  

Жов

.13 

Жов

.19 

ПУЕТ 

29.  
386

/13 

0113U

006219 

Теоретико-методологічні та 

практичні засади управління 

зовнішньоекономічною 

діяльністю суб'єктів 

господарювання 

Іванюта В.Ф. 

Жов

.13 

Жов

.18 

ПУЕТ 

30.  
387

/13 

0113U

006218 

Геоекономічні особливості 

розвитку туристичної 

діяльності на засадах 

партнерства 

Шуканов П.В. 

Жов

.13 

Жов

.18 

ПУЕТ 

31.  
388

/13 

0113U

006221 

Теоретико-правові засади 

нагляду і контролю за 

додержанням законодавства 

про працю в Україні (кінець 

ХІХ-початок ХХ ст) 

Терела Г.В. 

Жов

.13 

Гру.

21 

ПУЕТ 

32.  
389

/13 

0113U

007469 

Дослідження комплексу 

функційних характеристик 

геотекстильних матеріалів 

Пелик Л.В. 

Лис.

13 

Вер.

18 

ПУЕТ 

33.  
410

/14 

0114U

003955 

Розроблення технологій 

продукції харчування 

підвищеної біологічної цінності 

Тюрікова І.С. 

Січ.

15 

Гру.

19 

ПУЕТ 

34.  
411

/15 

0115U

002543 

Перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу 

та аудиту в умовах 

інноваційних інформаційних 

технологій 

Кулик В.А. 

Лют

.15 

Гру.

19 

ПУЕТ 

35.  
412

/15 
  

Оптимізація заповнення 

середовища діяльності людини 
Володько О.В. 

Січ.

15 

Гру.

20 

ПУЕТ 



№ 

з/п 

№ 

реє

стр

ації 

в 

НО

В 

№ 

реєстр

ації в 

УкрІН

ТЕІ 

Назва теми Науковий 

керівник 

Термін 

виконання 

Замов

ник 

п

оча

ток 

з

акін

чен

ня 

36.  
415

/15 

0115U

004413 

Удосконалення механізмів 

систем та стратегій управління 

розвитком підприємств в 

умовах глобалізаційних 

процесів 

Рогоза М.Є.  

Чер.

15 

Чер.

20 

ПУЕТ 

37.  
425

/15 

0115U

006063 

Ультрафіолетові 

опромінювальні установки 

фотобіологічної дії, 

дослідження та розробка 

технології та обладнання для 

опромінення сипучих харчових 

продуктів та насіння 

сільгоспкультур 

Кожушко Г. М. 

Лис.

15 

Кві.

19 

ПУЕТ 

38.  
426

/15 
  

розробка програм для 

складання звітів ВНЗ в МОН 
  

    МОН 

39.  
435

/16 

0116U

007651 

Використання документного 

фонду Державного історико-

культурного заповідника «Поле 

Полтавської битви»  

Оніпко Т.В. 

Жов

.16 

Жов

.19 

ПУЕТ 

40.  
436

/16 

0116U

007650 

Теоретичні засади та сучасні 

проблеми забезпечення 

фінансової стабільності 

економічних суб’єктів 

Єгоричева С.Б 

Жов

.16 

Жов

.18 

ПУЕТ 

41.  
439

/16 

0116U

008261 

Товарознавчі дослідження 

нової світлотехнічної продукції 

для внутрішнього освітлення 

будівель 

Кожушко Г. М. 

Гру.

16 

Гру.

18 

ПУЕТ 

42.  
440

/16 

0117U

004078 

Методологія побудови 

інноваційних інтелектуальних 

життєздатних систем 

управління  

Лисенко Ю. Г. 

Січ.

17 

Гру.

21 

ПУЕТ 

43.  
443

/17 

0117U

004715 

Проблеми функціонування та 

розвитку сфери туризму в 

умовах модернізації економіки  

Скляр Г.П. 

Січ.

17 

Гру.

21 

ПУЕТ 

44.  
455

/17 
  

Оптимізація на комбінаторних 

многогранниках і множинах: 

дослідження та інформаційні 

технології 

Ємець О.О. 

Лис.

17 

Жов

.19 

ПУЕТ 

45.  
458

/18 

0118U

004725 

Фінансова система України: 

проблеми функціонування та 

перспективи розвитку 

Карцева В. В.  

Січ.

18 

Гру.

22 

ПУЕТ 



№ 

з/п 

№ 

реє

стр

ації 

в 

НО

В 

№ 

реєстр

ації в 

УкрІН

ТЕІ 

Назва теми Науковий 

керівник 

Термін 

виконання 

Замов

ник 

п

оча

ток 

з

акін

чен

ня 

46.  
466

/18 

0119U

000446 

«Формування 

клієнтоорієнтованої системи 

маркетингу в суб'єктів 

підприємницької діяльності 

сфери послуг» 

Юрко І.В. 

Чер.

18 

Гру.

19 

ПУЕТ 

47.  
467

/18 

догові

р 22 

Розробка та впровадження 

програмного забезпечення з 

виробничою метою, а саме 

розробка та створення сайту 

для автошколи "Tempo" 

Ємець О.О. 

Лют

.18 

Тра.

19 

ФОП 

Гонча

ренко 

В.В. 

48.  
468

/18 

догові

р 23 

Розробка та впровадження 

програмного забезпечення з 

виробничою метою, а саме 

розробка та створення сайту-

візитки для зуботехніної 

лабораторії "Reallab" 

Ємець О.О. 

Лют

.18 

Тра.

19 

ФОП 

Гонча

ренко 

В.В. 

49.  
469

/19 
  

Юридична аргументація та її 

моделі 
Лаврик Г.В. 

Тра.

19 

Тра.

23 

ПУЕТ 

50.  
470

/19 
  

Доктринальне дослідження та 

нормативне визначення 

заборон і обмежень як засобів 

запобігання проявам корупції 

Лаврик Г.В. 

Тра.

19 

Тра.

23 

ПУЕТ 

51.  
471

/19 
  

Якість продукції готельно-

ресторанного господарства: 

теоретичний та практичний 

аспекти 

Капліна Т.В. 

Чер.

19 

Гру.

23 

ПУЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

Конференції, семінари, засідання круглих столів та інші заходи наукового 

характеру, проведені у 2018-2019 навчальному році  
№ 

з/п 

Назва конференції 

(засідання круглого столу, 

семінару тощо) 

Кафедра (підрозділ) Місце 

проведення 

Термін 

проведе

ння 

Міжнародні конференції 

1 Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационное, партнерское 

(паритетное, равноправное, 

равноценное), инклюзивное 

развитие кооперативов: 

теория, практика, 

перспективы», приуроченной 

150-летию кооперативного 

движения в Республике 

Молдова, 100-летию 

кооперативного обучения и 

25-летию со дня основания 

Кооперативно-торгового 

университета Молдовы 

ПУЕТ в якості 

співорганізатора 

Кооперативно-

торговий 

університет 

Молдови 

13-14 

вересня 

2018 р. 

2 ІХ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Соціально-трудові відносини: 

досвід України та практика 

країн ЄС» 

Кафедра управління 

персоналом, економіки 

праці та економічної теорії 

м. Пальма-де-

Майорка 

(Іспанія)   

15-22 

вересня 

2018 р. 

3 ІV Міжнародна науково-

практична конференція «Мова 

і міжкультурна комунікація» 

спільно з Інститутом 

української мови Національної 

академії наук України 

Кафедра української, 

іноземних мов та 

перекладу 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

18-19 

жовтня 

2018 р. 

4 Международная научно-

практическая интернет-

конференция «Коммерция, 

логистика и маркетинг в 

инновационной экономике: 

научная дискуссия» 

ПУЕТ в якості 

співорганізатора 

Білоруський 

торгово-

економічний 

університет 

споживчої 

кооперації 

25 

жовтня 

2018 р. 

5 IV Писаренковские чтения 

«Эффективность сферы 

товарного обращения и труда» 

(интернет-конференция) 

ПУЕТ в якості 

співорганізатора 

Білоруський 

торгово-

економічний 

університет 

споживчої 

кооперації 

26 

жовтня 

2018 р. 

6 І Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сталий розвиток туризму на 

засадах партнерства: освіта, 

наука, практика» 

ПУЕТ в якості 

співорганізатора 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет  

31 

жовтня 

– 1 

листопа

да 2018 

р. 



№ 

з/п 

Назва конференції 

(засідання круглого столу, 

семінару тощо) 

Кафедра (підрозділ) Місце 

проведення 

Термін 

проведе

ння 

7 Міжнародна наукова 

конференція «Математичне 

моделювання, оптимізація і 

інформаційні технології».  

ПУЕТ в якості 

співорганізатора (проф. 

Ємець О.О. член 

програмного комітету) 

Державний 

університет 

Молдови (м. 

Кишинів) 

12-16 

листопа

да 2018 

р.  

8 XLІІІ Міжнародна науково-

методична конференція 

«Якість вищої освіти: 

компетентнісний підхід у 

підготовці сучасного фахівця» 

Науково-методичний центр 

управління якістю 

діяльності 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

14-15 

листопа

да 2018 

р. 

9 Міжнародна науково-

практична інтренет-

конференція «Соціально-

економічні та правові чинники 

розвитку національної 

економіки України: облікові, 

аналітичні та контрольні 

аспекти в сучасних умовах 

інтеграційних процесів» 

Кафедра бухгалтерського 

обліку і аудиту 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

22 

листопа

да 2018 

р. 

10 ІV Міжнародна молодіжна 

науково-практична інтернет-

конференція «Наука і молодь в 

ХХІ сторіччі», 

Науково-організаційний 

відділ 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

30 

листопа

да 2018 

р. 

11 VI Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Сучасне 

матеріалознавство та 

товарознавство: теорія, 

практика, освіта» 

Кафедра товарознавства ,  

біотехнології, експертизи 

та митної справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

14-15 

березня 

2019 р. 

12 ХLІІ Міжнародна наукова 

студентська конференція 

"Актуальні питання розвитку 

економіки, харчових 

технологій та товарознавства" 

(за підсумками науково-

дослідних робіт студентів за 

2018 рік) 

Науково-організаційний 

відділ, всі кафедри 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

26-27 

березня 

2019 р. 

13 II Международная научно-

практическая интернет-

конференция  

«Экономико-правовые 

перспективы развития 

общества, государства и 

потребительской кооперации»,  

посвященная 55-летию 

Белорусского торгово-

экономического университета 

потребительской кооперации 

ПУЕТ в якості 

співорганізатора 

Білоруський 

торгово-

економічний 

університет 

споживчої 

кооперації 

29 

березня 

2019 р. 



№ 

з/п 

Назва конференції 

(засідання круглого столу, 

семінару тощо) 

Кафедра (підрозділ) Місце 

проведення 

Термін 

проведе

ння 

14 VІ Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція «Актуальні 

проблеми теорії і практики 

експертизи товарів» 

Кафедра товарознавства,  

біотехнології, експертизи 

та митної справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

4-5 

квітня 

2019 

15 ІХ Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Мережевий 

бізнес: проблеми, 

становлення, інновації» 

Кафедра комерційної 

діяльності та 

підприємництва 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

18-19 

Квітень 

2019 р. 

16 Международная научно-

методическая интернет-

конференция «Кооперативное 

образование XXI века: 

традиции и инновации», 

посвященная 55-летию 

Белорусского торгово-

экономического университета 

потребительской кооперации 

ПУЕТ в якості 

співорганізатора 

Білоруський 

торгово-

економічний 

університет 

споживчої 

кооперації 

24 

квітня 

2019 р. 

17 XІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інституційний розвиток 

соціально-економічних 

систем: національна економіка 

у глобальному середовищі»  

кафедра управління 

персоналом, економіки 

праці та економічної теорії 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

07 

травня 

2019 

року 

Всеукраїнські конференції 

1 VIII Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція «Економіка 

сьогодні: проблеми 

моделювання та управління» 

Кафедра економіки 

підприємства  та 

економічної кібернетики 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

22-23 

листопа

да 2018 

р. 

2 Шістнадцята науково-

практична конференція 

студентів закладів вищої 

освіти споживчої кооперації 

України «Інноваційні процеси 

і їх вплив на ефективність 

діяльності підприємства» (на 

виконання розпорядження 

Всеукраїнської центральної 

спілки споживчих товариств 

України від 20.03.2019 р. № 6-

р ) 

Науково-організаційний 

відділ 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

21 

травня 

2019 р. 

3 VIII Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Традиції та інновації 

розвитку приватного права в 

Україні: освітній вимір» 

 

Кафедра правознавства м. Полтава, 

ПУЕТ 

07 

червня 

2019 р. 



№ 

з/п 

Назва конференції 

(засідання круглого столу, 

семінару тощо) 

Кафедра (підрозділ) Місце 

проведення 

Термін 

проведе

ння 

Внутрішньовузівські конференції 

1 Наукова конференція 

студентів та молодих учених 

спеціальності "Міжнародні 

економічні відносини" ПУЕТ 

"Актуальні проблеми теорії та 

практики міжнародних 

економічних відносин в 

умовах глобальної 

трансформації" 

Кафедра міжнародної 

економіки 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

4 

грудня 

2018 р. 

Круглі столи 

1 Круглий стіл «Людина яка 

подорожує: постнекласична 

парадигма наукових 

досліджень туризму» 

присвячений Всесвітньому 

Дню туризму та Дню туризму 

в Україні  

 

Кафедра туристичного та 

готельного бізнесу 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

24 

вересня 

2018 р. 

2 Круглий стіл із питань 

інновацій у системі технічного 

регулювання в Україні 

«Нові тенденції розвитку 

системи технічного 

регулювання в Україні. 

Назустріч суспільству та 

бізнесу» 

Кафедроа технологій 

харчових виробництв і 

ресторанного господарства 

спільно з ДП 

«Полтавастандартметролог

ія» 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

19 

жовтня 

2018 р. 

3 Круглий стіл «Голодомор в 

Україні у 1932-1933 рр.» 

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

29 

листопа

да  2018 

р. 

4 Круглий стіл «Зародження і 

становлення ідей національно-

визвольного руху в Україні у 

ІІ-й половині ХІХ століття» 

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук спільно з 

Громадською спілкою 

"Ліга громадських 

організацій "Громада 

Полтавщини"  

 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

13 

березня 

2019 р. 

5 Круглий стіл «Безпечне та 

здорове майбутнє праці», 

присвяченого Всесвітньому 

дню охорони праці   

 

Кафедра інженерії, 

обладнання та математики  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

16 

травня 

2019 р. 

6 Круглий стіл «Соціально-

економічні детермінанти 

продуктивної зайнятості на 

ринку праці України» 

 

 

Кафедра управління 

персоналом, економіки 

праці та економічної теорії  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

12 

червня 

2019 р. 



№ 

з/п 

Назва конференції 

(засідання круглого столу, 

семінару тощо) 

Кафедра (підрозділ) Місце 

проведення 

Термін 

проведе

ння 

Наукові семінари 

№ 

1-4 

Науково-практичні семінари-

практикуми, тренінги для 

комерційних та 

агропідприємств, бюджетних 

установ, для внутрішньо 

переміщених осіб 

Кафедра бухгалтерського 

обліку і аудиту  

м. Полтава, 

ПУЕТ, м. 

Полтава, 

благодійна 

організація 

«Світло надії», 

м. Кременчук, 

Кременчуцька 

об’єднана 

державна 

податкова 

інспекція 

27 

вересня, 

18 

жовтня,       

07 та 13 

листопа

да 2018 

р. 

5 Університетський, науково-

практичний  семінар  (WORK- 

SHOP) «Сучасні тренди 

ресторанного бізнесу»   

Кафедра готельно-

ресторанної та курортної 

справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

24 

жовтня 

2018 р.  

6 Університетський науково-

методичний семінар для 

вчителів області: «Сучасні 

методики викладання 

іноземної мови» 

Кафедра ділової іноземної 

мови 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

28 

жовтня 

2018 р. 

7 Науково-практичний семінар 

«Фінансове забезпечення 

розвитку об’єднаних 

територіальних громад» 

Кафедра фінансів та 

банківської справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

11 

квітня 

2019 р. 

8 ІІ Міждисциплінарний 

методологічний семінар 

«Людина яка подорожує: 

постнекласична парадигма 

наукових досліджень 

туризму» 

Кафедра туристичного та 

готельного бізнесу 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

17 

квітня 

2019  р. 

Заходи в рамках Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва 

у Полтавській області на 2017-2020 

1 Семінар в рамках панельної 

дискусії «Енерго- та 

ресурсозбереження в 

підприємствах малого та 

середнього бізнесу» 

Кафедра інженерії, 

обладнання та математики 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

7 

листопа

да 2018 

р. 

2 Семінар-тренінг 

«Компетентності підприємця в 

епоху змін»  

Кафедра економіки 

підприємства  та 

економічної кібернетики 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

19 

листопа

да 2018 

р. 

3 Міжвузівський науково-

практичний семінар «Нові 

технології і обладнання 

харчових виробництв» 

 

Кафедра інженерії, 

обладнання та математики 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

18 

квітня 

2019 р. 



№ 

з/п 

Назва конференції 

(засідання круглого столу, 

семінару тощо) 

Кафедра (підрозділ) Місце 

проведення 

Термін 

проведе

ння 

Інші заходи наукового характеру 

1 Конкурс студентських робіт 

до Всесвітнього Дня туризму 

та Дня туризму в Україні 

Кафедра туристичного та 

готельного бізнесу 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

26 

вересня 

2018 р. 

2 І тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань 

і спеціальностей у 2018-2019 

навчальному році відповідно 

до Положення про 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і 

спеціальностей, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і 

науки України від 18.04.2017 

№ 605, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 

15.05.2017 за № 620/30488 

Всі кафедри м. Полтава, 

ПУЕТ 

Жовтен

ь 2018 

р. - 

січень 

2019 р. 

3 І етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з 

навчальних дисциплін та зі 

спеціальностей  у 2018-2019 

навчальному році відповідно 

до Положення про проведення 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України від 13 грудня 2012 

року № 1410 та 

зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 27 грудня 

2012 року за № 2207/ 22519 

Всі кафедри м. Полтава, 

ПУЕТ 

Січень-

лютий 

2019 р. 

4 І тур конкурсу на кращу 

роботу з дисципліни 

«Страхові послуги» студентів 

закладів вищої освіти 

Укркоопспілки спеціальності 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» на тему 

«Побудова ефективних 

каналів продажу страхових 

продуктів у регіоні для 

забезпечення ефективної 

роботи страхової компанії»  

відповідно до Положення 

(додаток 1 до розпорядження 

Правління Укркоопспілки від 

Кафедра фінансів та 

банківської справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

Квітень 

2019 р. 



№ 

з/п 

Назва конференції 

(засідання круглого столу, 

семінару тощо) 

Кафедра (підрозділ) Місце 

проведення 

Термін 

проведе

ння 

13.03.2019 р. № 5-р). 

 

Додаток 4 

Участь студентів у конференціях закладів вищої освіти України  

та за кордоном у 2018-2019 навчальному році 
№з/

п 
Назва 

Місто, дата 

проведення 

1.  
Міжнародна  науково-практична конференція «Перспективи 

модернізації економіки та фінансової системи України»  

м. Запоріжжя, 

Україна, 7 вересня 

2018 р. 

2.  

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний, 

партнерський (паритетний, рівноправний, рівноцінний), 

інклюзивний розвиток кооперативів: теорія, практика, 

перспективи»  

м. Кишинів, Молдова, 

13-14 вересня 2018 р. 

3.  

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Господарське право та процесс в умовах трансформації  

суспільних відносин»  

м. Кривий Ріг, 

Україна,  

27 вересня 2018 р. 

4.  

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 

учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми 

формування здорового способу життя у молоді» 

м. Одеса, Україна,  

4-6 жовтня  2018 р. 

5.  

Оцінка ефективності процесу стратегічного управління 

інноваційною діяльністю підприємства. Universum View2: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції  

м. Суми, Україна, 

19 жовтня 2018 р. 

6.  

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція : 

Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації 

м. Переяслав-

Хмельницький, 

Україна, 26 жовтня 

2018 р. 

7.  
Міжнародна  науково-практична конференція «Science, 

Research, Development»  

м. Лондон, Англія, 

30-31 жовтня 2018 р. 

8.  

Міжнародна науково-практична конференція «Правові 

системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи 

розвитку» 

м. Львів, Україна, 

16-17 листопада  2018 

р. 

9.  

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Документно-інформаційні комунікації в умовах 

глобалізації»  

м. Полтава, Україна, 

22 листопада 2018 р. 

10.  

Всеукраїнська  науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми розвитку держави і права: історико-правовий 

дискурс»  

м. Ніжин, Україна 

29 листопада 2018 р. 

11.  

I Міжнародна науково-практична інтернет конференція 

«Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні 

аспекти розвитку» 

м. Старобільськ, 

Україна,  

27-28 листопада 2018 

р. 

12.  

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-

компетентне управління корпораціями в умовах 

поведінкової економіки» 

м. Луцьк, Україна,  

28 листопада 2018 р. 

13.  
Всеукраїнська науково-практичної конференція 

«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

м. Київ, Україна,  

30 листопада 2018 р. 

14.  XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів м. Дніпро, Україна,  



№з/

п 
Назва 

Місто, дата 

проведення 

та молодих учених «Majesty of Marketing» 20 грудня 2018 р. 

15.  

Міжнародна Інтернет-конференція для студентів та 

магістрантів «Актуальні проблеми світової економіки і 

менеджменту»  

м. Гомель, Білорусія, 

21 грудня 2018 р. 

16.  
ХІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів 

«Техніка і технологія харчових виробництв»  

м. Могилів, Білорусія, 

18-19 квітня 2019 р. 

17.  

XXXIX Міжнародна науково-практична конференція для 

студентів «Інноваційний потенціал молоді у сучасному 

світі»   

м. Гомель, Білорусія, 

23-25 квітня 2019 р. 

18.  Інші  

 

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Пріоритети та перспективи міжнародної діяльності університету 

Одним із важливих напрямів ефективного розвитку Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» є 

міжнародна співпраця. Міжнародні контакти є складовою динамічного 

розвитку університету, успішна реалізація яких є можливою на основі 

створеної сучасної матеріально-технічної бази та високого потенціалу 

професорсько-викладацького складу університету. 

З метою реалізації права викладачів та студентів на академічну 

мобільність та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 579 від 

12/08/2015 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність» університетом створено 32 партнерства з 

університетами програмних країн: Литовська Республіка (Вільнюська 

колегія/Університет прикладних наук, Утенівська колегія/ Університет 

прикладних наук, Державний коледж Шяуляй, Маріямпольський коледж, 

Литовський бізнес університет прикладних наук), Італійська Республіка 

(Університет м. Фоджа,  Римський університет ла Сап’єнца);  Республіка Кіпр 

(Міський коледж єдності, Євроколедж CTL), Румунія (Західний університет 

Тімішоара, Університет сільськогосподарських наук і ветеринарної медицини в 

Клуж-Напока), Республіка Хорватія (Бізнес школа PAR), Республіка Польща 

(Західно-померанський університет технологій, Померанський університет у 

Слупську,  Повісланський коледж у Квідзині, Державний університет 

прикладних наук в Ломжа), Угорщина (Будапештськиий університет 

Метрополітан,  Університет прикладних наук імені Яноша Кодолані); Грецька 

Республіка  (Технологічний освітній інститут Крита); Королівство Іспанія 

(Університет Гранади); Королівство Бельгія (Вища школа провінції Льєж); 

Республіка Словенія (Школа бізнесу у Любляні); Турецька Республіка 

(Університет Альтінбас, Науковий університет Анталії, Університет Ерзінджан 

Біналі Їлдирим, Стамбульський університет Гелішим, Стамбульський 

університет Есенюрт, Університет Анадолу, Стамбульський університет Окан, 

Університет Мардін Артуклу); Чеська Республіка (Університетський коледж 

бізнесу в Празі); Республіка Сербія (Університет Сінгідунум) щодо реалізації 

кредитної мобільності, відповідно розроблено 32 проектів та подано до 



національних Еразмус+ офісів країн університетів – партнерів. 

За звітний період за результатами участі університету в конкурсах 

програми Європейського Союзу Еразмус + КА1. Міжнародна кредитна 

мобільність у 2017 та 2018 рр. здійснювалася співпраця в рамках 14-ти 

підтриманих та профінансованих проектів спільно з європейськими 

університетами, з яких 11 підтримані у 2018 році: 

1. Вища школа менеджменту інформаційних систем (Латвійська 

Республіка): 

1.1.вихідна мобільність: 

 за спеціальностями «Менеджмент», «Комп'ютерні науки», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: 9 студентів на 4 місяці; 

 за спеціальностями «Менеджмент», «Туризм»: 5 викладачів на 5 

днів; 

 адміністративний персонал: 1 особа на 5 днів. 

1.2. вхідна мобільність: 

 за спеціальностями «Управління підприємницькою діяльністю», 

«Управління підприємницькою діяльністю в туризмі»: 2 студенти на 4 місяці; 

 за спеціальностями «Менеджмент»: 1 викладач на 5 днів. 

2. Повіслянскій коледж у Квідзині (Республіка Польща): 

2.1. вихідна мобільність: 

 за спеціальностями «Економіка», «Фінанси, банківська справа та 

страхування»: 3 викладачі на 5 днів. 

2.2. вхідна мобільність: 

 факультет соціально-економічних наук: 2 викладачі на 5 днів. 

3. Університет Фоджа (Італійська Республіка): 

3.1. вихідна мобільність 

 за спеціальностями «Харчові технології», «Готельно-ресторанна 

справа», «Експертиза в митній справі»: 7 студентів на 4 місяці; 

 за спеціальністю «Харчові технології»: 2 викладачі на 5 днів; 

 адміністративний персонал: 4 особи на 5 днів 

4. Технологічний освітній інститут Криту (Грецька Республіка): 

4.1. вихідна мобільність: 

 за спеціальністю «Маркетинг»: 1 студент на 4 місяці; 

 адміністративний персонал: 1 особа на 5 днів. 

4.2. вхідна мобільність: 

 за спеціальностями «Менеджмент», «Маркетинг»: 1 викладач на 5 

днів. 

5. Бізнес школа PAR (Республіка Хорватія): 

5.1. вихідна мобільність: 

 за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці»: 1 

викладач на 5 днів. 

5.2. вхідна мобільність: 

 адміністративний персонал: 2 особи на 5 днів. 

6. Університет Гранади (Королівство Іспанія): 



6.1. вихідна мобільність: 

 2 студенти на 4 місяці. 

6.2. вхідна мобільність: 

 адміністративний персонал: 1 особа на 5 днів. 

7. Університет безпеки в Познані (Республіка Польща): 

7.1. вихідна мобільність: 

 за спеціальністю «Менеджмент»: 1 викладач на 8 днів; 

7.2. вхідна мобільність: 

 за спеціальністю «Менеджмент»: 1 викладач на 8 днів. 

8. Вища державна професійна школа у Тарнові (Республіка Польща) 

8.1. вихідна мобільність: 

 за спеціальністю «Менеджмент», освітня програма «Бізнес 

адміністрування»: 1 викладач на 7 днів; 

9. Відземський університет прикладних наук (Латвійська Республіка) 

9.1. вихідна мобільність: 

 за спеціальністю «Туризм»: 1 студент на 4 місяці; 

 адміністративний персонал: 1 особа на 5 днів. 

9.2. вхідна мобільність: 

 адміністративний персонал: 1 особа на 5 днів. 

10. Громадський інтегрований центр професійної підготовки Валлє Ельда 

(Королівство Іспанія) 

10.1. вихідна мобільність: 

 адміністративний персонал: 3 особи на 5 днів. 

10.2. вхідна мобільність: 

 адміністративний персонал: 3 особи на 5 днів. 

11. Університет Вістула (Республіка Польща) 

11.1. вихідна мобільність: 

 а спеціальністю «Менеджмент»: 1 викладач на 5 днів; 

11.2. вхідна мобільність: 

 за спеціальністю «Менеджмент»: 1 викладач на 5 днів. 

12. Університет прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина) 

Зазначені стипендії виділені для всіх університетів-партнерів з України, 

учасники мобільності визначаються за результатами загального конкурсного 

відбору 

12.1. вихідна мобільність: 

 8 співробітників на 5 днів; 

 4 студенти на 4 місяці. 

12.2. вхідна мобільність: 

 6 співробітників на 5 днів. 

13. Римський університет Сапієнца (Італійська Республіка) 

Зазначені стипендії виділені для всіх університетів-партнерів з України, 

учасники мобільності визначаються за результатами загального конкурсного 

відбору 

13.1. вихідна мобільність: 



 3 викладачі на 5 днів; 

 адміністративний персонал: 8 осіб на 5 днів; 

 8 студентів на 4 місяці. 

14. Академія Бізнесу і Вища Професійна школа в Валашске-Мезиржичи 

(Чеська Республіка) 

14.1. вхідна мобільність: 

 2 співробітники на 5 днів. 

У 2018 році у рамках підтриманих проектів від Європейського союзу 

отримано фінансування для реалізації 25 індивідуальних проектів міжнародної 

кредитної мобільності: 16 вихідних мобільностей (11 – для викладачів та 

адміністративного персоналу, 5 – для студентів) та 9 вхідних мобільностей (для 

викладачів та адміністративного персоналу), без врахування Університету 

прикладних наук імені Яноша Кодолані та Римського університету Сапієнца. 

Протягом 2018-2019 навчального року було реалізовано проекти у рамках 

програми Еразмус+ КА1: Міжнародна кредитна мобільність спільно з: 

1) Вищою школою менеджменту інформаційних систем (м. Рига, 

Латвійська Республіка): 

- вихідна мобільність: у І семестрі 2018-2019 навчального року було 

направлено на навчання 9 студентів спеціальностей «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», «Менеджмент», «Комп’ютерні науки», у ІІ семестрі 

2018-2019 навчального року направлено завідувача кафедри управління 

персоналом та економіки праці для викладання та участі у міжнародному тижні 

ISMA Staff Teaching and Training Week; 

2) Повісланським коледжем у Квідзині (м. Квідзин, Республіка Польща): 

- вихідна мобільність: було відряджено доцента кафедри економіки 

підприємства та економічної кібернетики для викладання та участі у 

міжнародному тижні 2019; 

- вхідна мобільність: у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року у ПУЕТ 

було прийнято 2-х науково-педагогічних працівників з метою підвищення 

кваліфікації; 

3) Університетом Фоджі (м.Фоджа, Італійська Республіка): 

- вихідна мобільність: у І семестрі 2018-2019 навчального року було 

відряджено 2 адміністративних співробітників та 1 викладача, у ІІ семестрі 

2018-2019 навчального року було направлено на навчання 5 студентів 

спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 

4) Університетом прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина): 

- вихідна мобільність: у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року було 

направлено 2 адміністративних співробітників для участі у міжнародному 

тижні; 

5) Громадським інтегрованим центром професійної підготовки Валлє 

Ельда (Королівство Іспанія): 

- вихідна мобільність: у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року було 

направлено 2 адміністративних співробітників та 1 викладача для проходження 

стажування та підвищення кваліфікації. 



6) Відземським університетом прикладних наук (Латвійська Республіка): 

- вхідна мобільність: у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року у 

ПУЕТ було прийнято 1 лектора для проходження стажування та підвищення 

кваліфікації. 

7) Академією Бізнесу і Вищою Професійною школою в Валашске-

Мезиржичи (Чеська Республіка): 

- вхідна мобільність: у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року у 

ПУЕТ було прийнято 2 викладачів для проходження стажування та підвищення 

кваліфікації. 

За результатами конкурсних відборів у І семестрі 2019-2020 навчального 

року планується реалізувати мобільності спільно з: 

1) Відземським університетом прикладних наук (Латвійська 

Республіка): 

- вихідна мобільність: 1 студент - для проходження навчання, 1 

викладач - для читання лекцій; 

2) Римським університетом Сапієнца (Італійська Республіка): 

- вихідна мобільність: 2 студенти - для проходження навчання, 2 

викладачі – для читання лекцій, 1 адміністративний працівник - для участі в 

Міжнародному тижні 2019. 

За звітний період ПУЕТ включено до 4 консорціумів для подання заявок 

на фінансування Європейського Союзу в рамках програми Еразмус+ КА2. 

Проекти співпраці: Розвиток потенціалу вищої освіти - «Удосконалення моделі 

організації стажувань студентів та пошуку роботи в країнах Східного 

партнерства / ISIJSM» (спільно з Університетом Хазар, Азербайджанська 

Республіка), «Автоматизована система управління ВНЗ Киргизстану та 

України» (спільно з Міжнародним університетом Алатоо, Киргизька 

Республіка); Альянси знань - «Інструменти гейміфікації бізнесу для 

підприємців та студентів, які вивчають підприємництво» (спільно з Адвеніо 

еАкадемією, Республіка Мальта); Стратегічні партнерства -  «Міжнародний, 

міжкультурний, інтенсивний навчальний табір для студентів та персоналу» 

(спільно з Повісланським коледжем у Квідзині, Республіка Польща). 

У звітному періоді викладачами університету продовжено роботу з 

розробки проектів в рамках програми Еразмус+ Жан Моне. Розроблено 2 

проекти та подано 2 заявки на фінансування Європейського Союзу: 

«Європейський досвід у галузі управління персоналом» (координатор від ПУЕТ 

- Костишина Т.А., д.е.н., професор, завідувач  кафедри  управління персоналом, 

економіки праці та економічної теорії) та «Європейський досвід впровадження 

системи управління безпечністю харчових продуктів HACCP» (координатор від 

ПУЕТ - Ткаченко А.С., к.т.н., декан факультету товарознавства, торгівлі та 

маркетингу).  

Крім роботи в рамках програми Еразмус+ підготовлено та подано 

наступні проектні заявки: 

- «Формування внутрішньої звітності для оперативного управління 

сільськогосподарським підприємством в електронному середовищі» у рамках 

всесвітнього науково-дослідного проекту Асоціації сертифікованих 



міжнародних професійних бухгалтерів, що виступає від імені CIMA (Інститут 

присяжних бухгалтерів з управлінського обліку) та AICPA (Американський 

інститут сертифікованих громадських бухгалтерів) (кафедра бухгалтерського 

обліку і аудиту); 

- «Освітня платформа сприяння громадянській активності» у рамках 

спільного конкурсу USAID/ENGAGE та МФВ «Громадянська освіта задля 

реформ» (проектний офіс, офіс студентського омбудсмена); 

- «Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme/ Креативна 

іскра: програма підприємництва вищої освіти» у рамках співпраці з бізнес-

центром Портсмутського університету за фінансування Британської Ради в 

Україні (проектний офіс, кафедра менеджменту, Молодіжний бізнес-центр, 

деканат факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу); 

- «Облаштування рекреаційної зони для студентів ПУЕТ «Bean-Bag» 

до Британської Ради в Україні (Навчально-науковий інститут лідерства); 

- Видання збірки авторських віршів студентів, викладачів і 

співробітників ПУЕТ «Творча душа ПУЕТ» до Британської Ради в Україні 

(Студентська рада); 

- участь у конкурсі партнерів проекту «Активні громадяни» до 

Британської Ради в Україні (проектний офіс, навчально-науковий інститут 

лідерства); 

- Створення інформаційного центру ЄС в Полтаві на базі ПУЕТ до 

Представництва ЄС в Україні (проектний офіс); 

- Облаштування комп’ютерного класу для Університету третього 

віку в рамках проекту людської безпеки програми «Кусаное» Посольства 

Японії (Університет третього віку, проектний офіс); 

- «Resilience thinking meets culture» у рамках Конкурс проектів 

Шведського інституту в співпраці з NGO Kultura in Motion (проектний офіс); 

- «Перспективи розвитку литовського та українського ринку 

органічних кондитерських виробів» у рамках конкурсу спільних українсько-

литовських науково-дослідницьких проектів для реалізації у 2019-2020 рр. 

(Ткаченко А.С., Юрко І.В., Горобець О.М., Левченко Ю.В.); 

- «Активація вразливих груп суспільства в сільських і віддалених 

місцевостях – розширення їх можливостей за допомогою соціального 

інвестування» спільно з Відземським університетом прикладних наук 

(Латвійська Республіка) для отримання гранту на регіональне співробітництво 

від Європейської Економічної Зони та Норвегії, для чого університет було 

зареєстровано в системі EGREG (МНОЦ, проектний офіс). 

У цілому протягом навчального року забезпечено співпрацю за 14 

грантовими проектами:  

- Erasmus+ AESOP «Здійснення захисту інтересів студентів шляхом 

введення посади омбудсмена» (AESOP) (координатор - Державний університет 

імені Акакія Церетелі (Грузія), фінансування – Європейський Союз) 

(міжкафедральний проект);  

- Erasmus+ MHEI-ME (2017-1-MT01-KA203-026960) «Магістерська 

програма з підприємництва в малому і середньому бізнесі кількох вищих 



навчальних закладів» (координатор – Advenio eAcademy (Мальта), 

фінансування – Європейський Союз) (міжкафедральний проект); 

- Проект «Розвиток громадянських та соціальних компетентностей 

людей похилого віку» (фінансування – DVV International, Федеративна 

Республіка Німеччина) (Навчально-науковий інститут лідерства, проектний 

офіс); 

- Проект «Зміцнення самозабезпечення внутрішньо переміщених осіб 

та громад, що постраждали внаслідок конфлікту в Україні» (фінансування – 

Міжнародна організація з міграції) (Навчально-науковий інститут лідерства, 

проектний офіс). 

- Програма Global Volunteer міжнародної молодіжної громадської 

організації AIESEC, залучення волонтерів до навчального процесу (МНОЦ) 

- проект «Підготовка сендвіч-курсів як інструменту розвитку 

лідерського потенціалу університету» у рамках Програми розвитку лідерського 

потенціалу університетів України Британської Ради в Україні (ректор, кафедри 

менеджменту та міжнародної економіки); 

- проект «Інноваційна модель інтеграції послуг з навчання, 

перекваліфікації та соціальної підтримки у Полтавській області» у рамках 

програми GIZ (Німецьке Товариство міжнародного співробітництва, 

Федеративна Республіка Німеччина) (фінансування – Європейський Союз, 

уряди Великої Британії та Швейцарії) (Навчально-науковий інститут лідерства, 

проектний офіс); 

- проект «Student Action: Програма розвитку лідерського потенціалу 

студентів» за підтримки Британської ради в Україні (Студентська Рада, 

проектний офіс); 

- проект «Інноваційний університет і лідерство» - навчання у 

Варшавському та Ягелонському університетах (Республіка Польща) за 

сприяння Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, МОН України, 

Фундації польських ректорів-Інститут суспільства знань, Міжнародного 

благодійного фонду «Міжнародний фонд дослідження освітньої політики» 

(Навчально-науковий інститут лідерства); 

- проект в рамках Creative Spark: програми підтримки 

підприємництва у системі освіти  за підтримки Британської ради в Україні 

(проектний офіс, кафедра менеджменту, Молодіжний бізнес-центр, деканат 

факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу); 

- «Зміна суспільства шляхом сенсибілізації до проблем і викликів 

сучасного світу, залучення суспільства до спільного пошуку моделей рішень» у 

рамках програми «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді» спільно з 

Бамберзьким університетом (Федеративна Республіка Німеччина) (Навчально-

науковий інститут лідерства, МНОЦ, проектний офіс, кафедра ділової 

іноземної мови); 

- День кар’єри ЄС у Полтаві за підтримки Представництва ЄС в 

Україні (Пахомова І.В., Манжура О.В., Нестуля С.І., Педченко Н.С.); 

- «Роль МСБ у розвитку туристичних дестинацій Полтавської 

області» за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку (Барибіна 



Я.О., Педченко Н.С., Пахомова І.В.); 

- «Центр освіти дорослих – середовище особистісного і професійного 

розвитку» (фінансування – DVV International, Федеративна Республіка 

Німеччина) (Нестуля О.О., Нестуля С.І., Карманенко В.В., Верезомська С.Ж.). 

Також розпочато співпрацю з закладами вищої освіти Турецької 

Республіки за програмою обміну Мевлана, підписано протоколи про співпрацю 

з Університетом ім. Аднана Мендереса у м.Айдин (обміни студентами та 

викладачами за спеціальностями «Бізнес адміністрування», «Міжнародні 

відносини», «Управління підприємствами харчування», «Маркетинг», 

«Економіка», «Управління персоналом») та Університетом Хаджеттепе (обміни 

студентами та викладачами за спеціальностями «Математичне моделювання та 

соціальна інформатика», «Англійська мова Лінгвістика», «Англійська мова 

Переклад», «Німецька мова Переклад», «Економіка», «Політичні науки та 

публічне адміністрування», «Біотехнологія та біоінженерія»). На даний час 

ведуться перемовини з Науково-технічним університетом у м. Адана (обміни 

студентами та викладачами за спеціальностями «Біотехнологія», «Комп’ютерні 

науки»,  «Міжнародний бізнес», «Міжнародні економічні відносини», 

«Інформаційні системи в економіці та бізнес-аналітика», «Бізнес 

адміністрування», «Готельно-ресторанна справа»). 

У 2018-2019 навчальному році збережено позитивну тенденцію 

встановлення нових контактів у сфері освіти та науки, інших форм 

співробітництва з навчальними закладами зарубіжних країн. Зокрема укладено 

5 нових угод про співпрацю із зво з 5 країн світу, а саме:  

- Азербайджанської Республіки (Азербайджанський технічний 

університет);   

- Грузія (Вища школа Джорджия); 

- Республіка Індія (Престижний інститут менеджменту та наукових 

досліджень в Індаурі); 

- Республіка Польща (Поморська академія в Слупську); 

- Італійська Республіка (Вища школа лінгвістичних медіаторів 

Вітторія). 

Протягом 2018-2019 навчального року було організовано співпрацю та 

підписано 2 договори: з організації стажування студентів ПУЕТ у Федеративній 

Республіці Німеччина з діючим партнером компанією «Інтернобмін ЛТД», з 

організації стажування студентів ПУЕТ у Турецькій Республіці з новим 

партнером компанією «Guney Is Human Resources Consulting Education Tourism 

Services LLP» та перепідписаний договір з мережею готелів «Papillon Hotels» з 

організації стажування студентів ПУЕТ у Турецькій Республіці у 2019 році.  

У програмах професійного стажування за кордоном у 2018-2019 

навчальному році взяли участь більше 300 студентів, які проходили стажування 

у 16 країнах світу:  

- Турецька Республіка, Республіка Болгарія, Китайська Народна 

Республіка, Федеративна Республіка Німеччина за програмами міжнародних 

професійних стажувань ПУЕТ для студентів; 

- Турецька Республіка, Республіка Болгарія, Китайська Народна 



Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Грецька Республіка, 

Республіка Польща, Держава Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Італійська 

Республіка, Латвійська Республіка, Чеська Республіка за індивідуальними 

запрошеннями студентів на стажування; 

- Азербайджанська Республіка, Держава Катар, Федеративна 

Республіка Нігерія, Ісламська Республіка Пакистан, Королівство Саудівська 

Аравія, Турецька Республіка, Туркменістан за індивідуальними запрошеннями 

іноземних студентів на стажування. 

Залучено до навчального процесу в університеті 18 іноземних фахівців із 

10 країн світу, а саме:  

- Федеративної Республіки Німеччина (лекторів німецької служби 

академічних обмінів (DAAD) в Україні Керстін Дальйо та Віру Терстееген); 

- Киргизької Республіки (професора кафедри педагогіки Киргизького 

державного університету ім. Арабаева, м. Бішкек Панкову Тетяну Віталіївну); 

- Королівства Данія (доцента відділу культури і глобальних 

досліджень Університету в Ольборзі Марлен Спангер); 

- Китайської Народної Республіки (мовних волонтерів ВМГО 

«AIESEC» Лулу Чен, Даі Фангфанг); 

- Турецької Республіки (мовних волонтерів ВМГО «AIESEC» Дідем 

Дабан, Зеррін Айдін, Еміне Шюр, Ділару Коч, Еду Коджаїлмаз); 

- Литовської Республіки (заступника директора Вільнюського 

університету Віту Ременіте, координатора маркетингових проектів 

Вільнюського університету Грету Сінкявічюте); 

- Сполучених Штатів Америки (волонтера, мовного асистента 

Стівена Палмер); 

- Чеської Республіки (викладачку російської мови Академії Бізнесу і 

Вищої Професійної школи у Валашське-Мезиржичі Людмилу Белікову, 

викладачку англійської мови Академії Бізнесу і Вищої Професійної школи у 

Валашське-Мезиржичі Яну Блінкову); 

- Республіки Польща (викладача Повісланського університету у 

Квідзині Томаша Міхала Плата-Пшехлевського); 

- Латвійської Республіки (викладача Відземського університету 

прикладних наук Яніса Бікше). 

За звітний період з робочими візитами та для участі у конференціях, 

семінарах, проведення зустрічей зі студентами в університеті перебували 10 

офіційних осіб із 3 країн світу: менеджери з анімації мережі готелів «Papillon 

Hotels» Ефе Ялин,  Тамер Леблебічі,  Гюркан Цейтін, директор мережі готелів 

«Delphin Hotels & Resorts» Кірач Корхан Речаті, співробітники мережі готелів 

«Delphin Hotels & Resorts» Шакручу Джейхун Кемаль, Шентуг Оган, Чакмак 

Хусеін,  (Турецька Республіка), директор готельно-ресторанного комплексу 

«Luoyang Xiushui Lily Hotel» Фу Цзе (Китайська Народна Республіка), адвокат 

Центральної спілки німецьких споживчих товариств (ZdK), член Ради 

директорів Euro Coop Матіас Фідлер, професор Берлінського університету імені 

Гумбольдта Хейніш Маркус Дітер (Федеративна Республіка Німеччина). 

Протягом 2018-2019 н.р. 52 науково-педагогічні працівники, докторанти, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=pl&sp=nmt4&u=http://blog.cyfrowe.pl/author/mateusz-kolodziejczak/&usg=ALkJrhhHa-9TD1xquBgZ1uLA5XKViwTGbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=pl&sp=nmt4&u=http://blog.cyfrowe.pl/author/mateusz-kolodziejczak/&usg=ALkJrhhHa-9TD1xquBgZ1uLA5XKViwTGbw


аспіранти та співробітники університету перебували у науково-творчих і 

ділових зарубіжних відрядженнях у Молдові, Китаї, Іспанії, Азербайджані, 

Польщі, Чорногорії, Туреччині, Німеччині, Грузії, Італії, Індії, Мальті, 

Словаччині, Білорусі, Угорщині, Гані, Латвії, Австрії, Єгипті. 

 

9. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА УНІВЕРСИТЕТУ 

Формування контингенту студентів у Полтавському університеті 

економіки і торгівлі проводилось відповідно до Умов прийому до ЗВО, Статуту 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі», Правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі, Закон України «Про вищу 

освіту», Закон України «Про освіту», а також з урахуванням практичного 

досвіду цієї роботи провідних ВНЗ України. 

В основу організації та проведення роботи з набору на навчання до 

університету покладені Стратегія розвитку Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-

2020 роки, План заходів з реалізації Стратегії розвитку Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  на 2017-

2020 роки, Програма управління якістю освітньої діяльності університету до 

2020 року з урахуванням перспектив регіонального ринку праці.  

З метою формування контингенту студентів у 2018 році Вченою радою 19 

вересня 2018 року схвалено «План заходів Полтавського університету 

економіки і торгівлі з формування контингенту студентів у 2018–2019 

навчальному році», який передбачає 62 заходи різного плану. Перш ніж 

перейти до аналізу проведеної роботи департаментом маркетингу, 

факультетами, кафедрами та структурними підрозділами хочу звернути Вашу 

увагу на результати реєстрації на ЗНО в 2019 році оскільки значну частину 

набору ми робимо за рахунок  випускників шкіл, які вступають за результатами 

ЗНО. 

Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні цього року 

зареєстровано 354 051 особу. Минулого року для участі в тестуванні було 

зареєстровано 335 843 особи, що на 18 208 осіб більше минулого року. 

Найбільше для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, а 

отже і потенційних абітурієнтів для вступу до вищих навчальних закладів, 

зареєстровано в м. Києві, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Одеській 

області, найменше – у Кіровоградській,  Луганській областях.  



 
 На ЗНО зареєстровано 12312 мешканців Полтавської області, що складає 

3,5% від зареєстрованих в Україні. Ми знаходимось на 12 місці. В минулому 

році за кількістю зареєстрованих область займала 13 місце в такому рейтингу. 

 
Традиційно найпопулярнішими навчальними предметами є українська 

мова і література (320 736 зареєстрованих), історія України (232 084 

зареєстрованих), математика (146 435 зареєстрованих).  Цього року є суттєвий 

ріст зареєстрованих з історії та математики в порівняні з минулим роком, це 

зумовлено здачею ДПА у формі ЗНО випускниками ЗПТО та ЗВО.  З огляду на 

особливість Умов прийому до закладів вищої освіти значна кількість учасників 

обирають також біологію (81 342 зареєстрованих) та географію (80 351 

зареєстрованих). 



 
 

Серед учасників зовнішнього незалежного оцінювання більшість є 

випускниками закладів загальної середньої освіти поточного року 187 894  

(53,07%).  Минулого року це було 196368 осіб, або 55,24%.  Так, з української 

мови і літератури випускників закладів загальної середньої освіти поточного 

року – 53,73%; з історії України – 56,67%; математики – 61,14%; фізики – 

74,75%; хімії – 72,43%; біології – 78,04%; географії – 85,44%; англійської мови 

– 80,99%. Кількість охочих скласти зовнішнє незалежне оцінювання серед 

випускників минулих років складає 33139 осіб або 9,36%;  учнів, студентів 

професійно-технічних, вищих навчальних закладів 133016 осіб або (37,57%).  

 
 

Як серед випускників закладів загальної середньої освіти, так і серед 

студентів закладів професійно-технічної (професійної) та вищої освіти історія 

України є більш популярною, ніж математика. Особи, які реєструвалися на 



ЗНО, найбільше обирали, окрім української мови і літератури, історію України 

та географію – 62 486 осіб. Друга за популярністю комбінація предметів – 

історія України й англійська мова (58 752 особи). Історію України й математику 

обрали 57 138 осіб. Четверта за популярністю комбінація предметів – історія 

України та біологія 55841 особа. 

 
 

Якщо найпопулярніші комбінації накласти на сертифікати які необхідні 

для наших спеціальностей то ми отримаємо наступну картину. 

Комбінації Історії України і географії відповідає 13 наших 

спеціальностей. 

 

 
Комбінації Історії України і Англійської мови 11 наших спеціальностей. 



 
Комбінації Історії України і Математика 12 наших спеціальностей. 

 
Комбінації Історії України і Біології 7 наших спеціальностей. 

1. Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа;

2. Економіка;
3. Фінанси, банківська справа та 

страхування;
4. Маркетинг (заочна);
5. Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність;
6. Біотехнології та біоінженерія

(денна);
7. Харчові технології;

 
На ЗНО в Полтавській області зареєструвалося 12312 осіб (11660 -2018) 

осіб.  

З них випускників цього року –  6492 особи , що на 156 осіб більше ніж 

минулого року (6336-2018р.) і становить 52% від зареєстрованих в області. (в 

минулому році це було 54% від загальної кількості зареєстрованих.  1156 особи 

це випускники минулих років, що на 103 особи більше минулого року (1053 

випускники), учнів ПТУ 1801 особи, ЗВО 2863 осіб. Реєстрація учнів ПТУ, 



коледжів і технікумів на ЗНО виключно пов’язана з вимогою складати 

державну підсумкову атестацію з української мови та літератури та історію 

України або математику  у формі ЗНО. Вони в цьому році не будуть закінчувать 

свої навчальні заклади, а отже і вступати до закладів вищої освіти. З наведеною 

інформації витікає наступне, що ми можемо розраховувати лише на 6492 

випускників ЗСО плює випускників минулих років це 1156 особи. Тобто база 

для набору за результатами ЗНО  в порівнянні з минулим роком в нас 

збільшилась  на 259 осіб.  

Серед предметів ЗНО в Полтавській області. обрали: 

Предмет 

2018 рік 2019 рік 

Кількість 

осіб 

Кількість 

осіб 

Різниця  

Українська мова та література 11661 12309 + 648 

Історія України 6146 8121 + 1975 

Математика 4169 6018 +1849 

Біологія 3184 3221 + 37 

Географія 2947 3167 + 220 

Англійська мова 2725 2924 + 199 

Фізика 805 791 -14 

Хімія 718 508 -210 

Набір 2019 року залежатиме від того наскільки ми змогли донести 

інформацію до випускників про університет, про наші можливості та переваги, 

який ми сформували імідж та рейтинг нашого навчального закладу   

Загалом в Полтавській області 421 заклад середньої освіти. Частина з них 

це заклади для дітей з особливими потребами в частині в цьому році не було 

випускних класів. Тобто десь 380 навчальні заклади м. Полтави та області це 

там де були випускники. З профроботою за навчальний рік відвідали 265 

навчальні заклади області (254 – минулого року), що складає 70% від загальної 

кількості навчальних закладів. На 100% охоплені ЗНЗ  м. Горішні Плавні, м. 

Кременчук, м. Лубни, м. Полтава, м. Миргород, м. Гадяч, м. Зіньків, м. 

Лохвиця, м. Червонозаводське, м. Пирятин, м. Гребінка, м. Карлівка та інші 

районні центри.  

 



Охоплення випускників ЗНЗ Полтавської області профорієнтаційною 

роботою ПУЕТ у 2018-2019 навчальному році, % 

Однак це не означає, що інші школи області залишилися поза увагою. До 

цих навчальних закладів здійснювалися поштові відправлення рекламних та 

інформаційних матеріалів, здійснювалися дзвінки співробітниками відділу 

профорієнтаційної роботи, направлялися на електронні адреси рекламні 

матеріали та інформація про дні відкритих дверей. На всі ЗНЗ області, відділи 

та управління освіти, відповідно до створеної бази, систематично 

здійснювалась розсилка привітань до свят та визначних дат та подій які 

проходили в стінах ПУЕТ. До профорієнтаційної роботи в школах міста та 

області залучалися обов’язково студенти університету. Близько 40 студентів 

приймали участь у проведенні профорієнтаційної роботи. До навчальних 

закладів, які ми не відвідали з профроботою направлялися студенти 

університету, випускники цих шкіл з метою профорієнтаційної роботи в рамках 

проведення акція «Рідна школа». За рахунок акції «Рідна школа» також були 

охоплені ЗНЗ Черкаської, Харківської, Сумської, Дніпропетровської, 

Чернігівської, Кіровоградської області. Загалом в акції «Рідна школа» взяли 

участь 47 студентів, які відвідали 42 заклади середньої освіти. 

Профорієнтаційна робота в інших областях здійснювалась не лише силами 

студентів. Здійснені виїзди профорієнтаційних груп до м. Охтирка, Сумська 

обл., м. Світловодськ Кіровоградська область, м. Красноград Харківська 

область.  

Логістика маршрутів під час виїздів на профорієнтаційну роботу 

будувалася з розрахунку максимального охоплення випускників шкіл. Тому в 

першу чергу ми відвідували школи з більшою кількістю випускників. Ми 

охопили організованими виїздами на профроботу  майже 70% шкіл області, але 

в цих школах навчається майже 90 % випускників.   

Проведено 7 загально-університетських днів відкритих дверей для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів та випускників технікумів та коледжів. 3 

з 7 Днів відкритих дверей були орієнтовані на школи м. Полтави.  

В рамках загально університетських Днів відкритих дверей університет 

відвідали близько 2000 учнів 11 класів та 10 класів ЗНЗ,  учнів ПТУ студентів 

коледжів та технікумів м. Полтава, Полтавської області та суміжних областей. 

Для окремих ЗНЗ м. Полтава організовувались Дні гостинності кафедр, 

індивідуальні дні відкритих дверей.  В програмі проведення Днів відкритих 

дверей:  тренінги та майстер-класи за професійним спрямуванням, організовані 

екскурсії, презентація міжнародної діяльності університету, закордонних 

стажувань та дистанційної освіти.  Загалом проведено більше 50 майстер-клас, 

тренінгів, та інших заходів кафедрами як на базі університету та і на базі 

закладів середньої освіти. Проводилася індивідуальна робота кафедрами, 

деканатами по технікумах та коледжах міста.  

Найбільш активно працювали над презентацією своїх спеціальностей та 

освітніх програм працювали кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи 

та митної справи, комерційної діяльності та підприємництва, готельно-

ресторанної справи, туристичного та готельного бізнесу, бухгалтерського 



обліку і аудиту, правознавства, економіки підприємства та економічної 

кібернетики, управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, 

української та іноземних мов, фінансів та банківської справи, харчових 

технологій.  

Студенти, як ЗСО так і технікумів та коледжів, ПТУ були активними 

учасниками заходів,  які проходили в університеті.  

Протягом року проводилися іміджеві заходи та проекти, які реалізувалися 

протягом навчального року: День кар’єри ЄС, зустрічі з відомими та 

популярними серед молоді людьми, Благодійні концерти, участь у майстерні 

міста, загальноміських заходах, Свято професійної майстерності, Полтавський 

кулінарний конкурс, Обласний етап конкурсу на кращий захід з національно-

патріотичного виховання, конкурс проектів учнівського самоврядування «Ми 

віримо в гарне майбутнє» та інші. Учасниками яких були учні та студенти 

ЗПТО та коледжів технікумів. 

На базі університету з метою профорієнтаційної роботи було проведено 

очний тур обласного чемпіонату з інформаційних технологій «Сучасна 

інформатика-успішне майбутнє» (01.12.2019 р.), III етап Всеукраїнської 

олімпіади з інформаційних технологій (09.02.2019 р.), відбірково-тренувальні 

збори переможців III етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки 

(13.02.2019р.), Обласний чемпіонат «Крок до бізнесу».  

За ініціативи та підтримка Науково-навчального інституту лідерства в 

червні минулого року відкрита Полтавська обласна школа лідерів учнівського 

самоврядування, слухачами якої є учнівська молодь Полтавської області.  

Розроблена та запущена дистанційна платформа з Основ лідерства до якої 

підключено 249 учнів. Протягом навчального року з цією учнівською молоддю 

проводено 20 тренінгів директором ННІЛ Нестулею С.І., Ткаченко А.С., 

Пахомовою І.В., Рудич Л.В., Негодою М.О та студентами волонтерами в м. 

Полтава, м. Миргород, м. Кременчук, м. Горішні Плавні, м. Лубни, м. 

Кобеляки, м. Глобине, м. Гадяч, Чутове. 

Проведено п’ять зустрічей з директорами та заступниками директорів 

закладів середньої освіти  Полтавської області згідно договору про співпрацю з 

Полтавським інститутом післядипломної освіти імені М. В. Остроградського. 

Навчання по системі НАССР Ткаченко А.С. для директорів шкіл м. Полтава.  

Освітня, виховна та наукова діяльність університету в 2018 – 2019 н.р. 

висвітлювалася на місцевих, регіональних та обласних телеканалах та на 

сторінках газет. 7 публікацій на інформаційному порталі «Педпреса».  

З заходів які проходили в ПУЕТ відзнято 127 іміджевих відеоролика, 6 – 

рекламні.  

Проведено 11 рекламних кампаній у Фб та Інстаграмі (реклама ДВД, 

ПУЕТ, подій: День кар’єри, Школа гідів, Літня школа МА ПУЕТ та ін). 

Оптимізована діяльність щодо тиражування рекламно-інформаційної 

продукції, що розрахована на українську аудиторію (буклети та флаєри). 

Проаналізовано та оновлено інформацію про університет на сайтах 

довідниках.  

Розроблений календар рекламної кампанії (оф- та он-лайн: реклама на 



радіо, зовнішня реклама, pr- інструменти – статті у газетах та Інтернет-

порталах, інтерв’ю в ЗМІ), синхронізований контент-план  рекламної компанії 

на період вступної компанії 2019» (у розрізі просування університету в цілому, 

за освітніми програмами, за сферами студентського життя, міжнародними 

можливостями і т.д). 

Здійснюється просування університету в соціальних мережах Fb та 

Instagram відповідно до прийнятої стратегії розвитку університету.  

Чисельність уподобальників ПУЕТ у соціальних мережах: 

Fb (укр.) – 5515 осіб (4917 – 2018 р.),  

Instagram – 2218 осіб. (1272 – 2018 р.  

Проводиться щотижневий моніторинг діяльності SMM. 

Найбільшою популярністю на Фб-сторінці університету користуються 

новини про життя, досягнення та події (реальне життя університету) менш 

популярні рубрики розважального контенту.  

З метою розширення аудиторії та покращення ступеню інформаційного 

охоплення просимо всіх активно реагувати на публікації та підтримувати їх 

лаками, коментарями та перепостами. 

З першого вересня 2018 року по цей час на сайті університету розміщено 

419 новин. Більшість із них відображалися й в соціальних мережах. 

Змінювалась структура сайту та його наповнюваність. 

У 2018-2019 навчальному році ПУЕТ брав участь у 3-Х освітніх 

виставках у містах Полтава, Кременчук та м. Горішні плавні, «Веселках та 

ярмарках професій» в м. Зіньків, м. Кобеляки, Нові Санжари, Шишаки та  

інших профорієнтаційних заходах, які проходили у районах Полтавської 

області.  

На базі ПУЕТ вже 11 рік діють пункти реєстрації, пробного та основних 

сесій ЗНО відповідно до угод про співробітництво з Харківським РЦОЯО. Це 

дає нам можливість спілкування з потенційними вступниками та ознайомлення 

з матеріально-технічною базою університету і носять профорієнтаційний 

характер.  

Курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, що 

працювали на базі ПУЕТ, налічували 76 слухачі, минулого року було 52 особи. 

Відкриття бізнес-інкубатора YEP! 

У грудні відбулося відкриття першого в м. Полтава безкоштовного 

бізнес-інкубатора YEP!  

Перший бізнес - майданчик, де підтримують проекти молодих 

підприємців на всіх етапах розвитку: від розробки ідеї до її комерціалізації.  

10 листопада було підписано меморандум про створення на базі 

університету StartUP Club PUET, який буде функціонувати в аудиторії 315. Де 

студенти зможуть співпрацювати з учасниками клубу та проводити заходи 

щодо вивчення та розробки стартапу. Головна мета діяльності StartUP Club 

PUET – надати молоді необхідні знання та навички для 

реалізації інноваційних ідей та перетворення їх у сталий бізнес. 

YEP! - це мережа академічних бізнес-інкубаторів, в якій студенти та 

молодь вчаться створювати власні стартапи. Сюди входять студентські стартап-



клуби в 23 університетах України, бізнес-інкубатор в Києві і програма з 

підприємництва в Молдові.  

 Програми YEP! проходять за підтримки Cisco, Deloitte, Lucky Labs, 

посольств Естонії та Ізраїлю, Міністерства освіти і науки та Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі. 

 Учасники подають свій проект, заповнюючи форму, і їх відбирають в 

YEP Starter (інкубаційна програма на три місяці). В цей час з ними проводять 

різного роду активності, які допомагають довести проект до того етапу, на 

якому його можна буде показати інвесторам. Фінальним етапом інкубації є 

пітчинг (презентація) проектів інвесторам і визначення переможця. 

Студенти факультетів товарознавства, торгівлі та маркетингу Вихренко 

Олександр (ПЗм - 51), харчових технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу Іванов Владислав (ХТІ РТ - 11), Івченко Володимир (М – 

11) долучилися до реалізації спільної ініціативи Міністерства освіти і науки 

України та YEP щодо розвитку підприємницьких клубів в українських ВНЗ.  

Так, 10-12 листопада 2018 року відбувся тренінг по створенню стартап-

клубу в Університеті, в рамках підписаного Меморандуму в якому прийняли 

участь студенти університету. 

YEP!Club - це крутий проект, що розвиває підприємницьку культуру та 

мислення, стимулює стартап рух серед молоді, зароджує тренд на створення 

стартапів в університетах.  

7 лютого в Полтавському університеті економіки і торгівлі було 

проведено зустріч з учасниками клубу StartUP Club Puet YEP!  Метою 

проведеного заходу виступало: знайомство з командою, координатором та 

учасниками які приєдналися до клубу! Разом з командою було проведено 

економічну гру, де студенти в реальних умовах брали управлінські рішення, 

вели баланс сім'ї, вирішували різні ситуації стосовно економіки та власного 

бюджету. Учасники навчилися вчасно брати і погашати кредит, інвестувати в 

акції, нерухомість, приймати рішення про доцільність відкриття бізнесу. 

21 березня на базі StartUp club YEP! Керівником клубу Стефанюк О.Д. 

було проведеноа  дискусію разом з учителями шкіл Полтавської області про 

важливість підприємницької освіти у школах, де було презентовано досвід 

проектної роботи та проектного навчання, а також продемонстровано цікаві 

тренінгові вправи, які можна застосовувати на уроках в старших класах шкіл. 

В рамках підписаного Меморандуму щодо створення в Університеті 

стартап клубу, 16 квітня 2019 року студенти Вихренко Олександр студенг 

групи ПЗ м – 51; Набока Лілія студентка групи ГРС – 13; Бут Софія студентка 

групи ГРС – 31; взяли участь у тренінгу для представників університетів. 

Протягом квітня-червня на базі  StartUp club YEP!  Викладачами кафедри 

ЕПЕК були проведені заняття з учнями початкових класів м. Полтави та 

Полтавської області Робот Scotti крокує Полтавою. Де під час заняття діти 

використовували унікальну комбінацію інтерактивного мобільного 

застосування й матеріальних картонних фішок. 

25 квітня на базі StartUp club YEP! в партнерстві з ГО «Інститут аналітики 

та адвокації» відбувся захід із захисту аналітичного звіту студентки освітньої 



програми «Публічні закупівлі» факультету товарознавства, торгівлі та 

маркетингу Олени Завори, яка досліджувала «Закупівельні тенденції центрів 

первинної медико-санітарної допомоги Полтавщини у період реформи». 

Зазначимо, що Олена єдина з усіх закладів вищої освіти Полтави пройшла 

конкурсний відбір на стажування в аналітичному центрі, яке відбувалося за 

фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні в межах Ініціативи з 

розвитку аналітичних центрів в Україні, що виконує Міжнародний фонд 

«Відродження». Олена Завора проходить піврічне оплачуване стажування по 12 

годин на тиждень. У ході стажування вона дослідила закупівлі, які 

здійснюються в рамках медичної реформи на Полтавщині. 

Збережи довкілля: від Я до суспільства.  

Школярі разом із студентами -маркетологами у StartUp CLUB PUET 

перетворюють свою наукову ідею у справжній стартап. 

 Останніми роками тема охорони довкілля виникає все частіше. 

Поступово ця проблема перетворилася на глобальну і з кожним днем стає все 

актуальнішою. Причиною такого положення є різні антропогенні чинники. Це і 

демографічний вибух, і швидке зростання урбанізації і багато іншого. На 

довкілля також справляє великий вплив людський фактор: викиди відходів, 

забруднення водоймищ і лісів, збільшення навантаження на орні землі – все це 

справа рук людини. 

Як стати впливовою частинкою суспільства? Як зменшити негативний 

вплив людини на стан довкілля? Із таким питанням стикнулися учасники 

наукового проекту школярі 10 Б класу КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №5», які з 

метою формування уявлення про вагомість проблеми збереження та захисту 

довкілля від забруднення поліетиленовими пакетами розпочали роботу над 

дослідницьким проектом «Збережи довкілля: від Я до суспільства».  

Їх ініціативу підтримали студенти спеціальності «Маркетинг» 

Полтавського університету економіки і торгівлі, які разом вирішили 

перетворити наукову ідею школярів у справжній StartUp. Розпочати проект їм 

допомогли кафедра маркетингу ПУЕТ, ГО «Полтавська асоціація маркетингу» 

та StartUp CLUB PUET. 

Протягом навчального року проводились круті івенти з котами та 

учасниками клубу! 

VII Чемпіонат Полтавської області серед старшокласників з основ  

підприємництва «Крок до бізнесу» 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації від 15 січня 2019 р. № 11 та наказу ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 25 лютого 2019 року  № 

51-Н щодо проведення Чемпіонату області з основ підприємництва «Крок до 

бізнесу» на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 21.03.19 у ПУЕТ відбувся фінал VII 

Чемпіонату.  

Фінальній частині Чемпіонату передували шкільні та районні (міські) 

змагання.  



На відміну від попередніх років чемпіонат почався вже в жовтні місяці. 

Протягом жовтня-листопада 2018 року викладачі кафедри комерційної 

діяльності та підприємництва провели змагання в 10 полтавських школах, в 

яких прийняли участь 198 учнів (додаток А). Крім того, вперше зі школярами 

Петрівської ЗОШ (Чутівський район), Заводської ЗОШ № 1 (Лохвицький район) 

і полтавських шкіл № 17 та 31, була проведена стратегічна ділова гра «Тендер-

Біржа-Тендер» (128 учнів). 

Наприкінці січня 2019 року на базі ПУЕТ була проведена методична 

нарада для координаторів районних та міських чемпіонатів. 

На протязі лютого-березня 2019 року пройшли районні та міські змагання 

чемпіонату.  

Змагання були проведені в усіх районах та містах Полтавської області (за 

виключенням Семенівського, Оржицького, Машівського та Лубенського 

районів), в яких взяли участь 140 команд із 110 шкіл, всього змагалися 626 

учнів. Викладачі кафедри комерційної діяльності та підприємництва Юрко І.В., 

Михайленко О.М. надали організаційну та методичну допомогу координаторам 

на місцевому рівні, а також виїзджали в міста і райони Полтавської області для 

проведення чемпіонатів (Гребінківський район, м.Пирятин, Пирятинський 

район). Безпосередньо в ПУЕТ провели міський чемпіонат Полтави (16 команд 

з 13 шкіл) та чемпіонат Полтавського району (4 команди з чотирьох сіл 

Полтавського району). 

За результатами районних змагань були визначені переможці - 33 команди 

(по 3-5 гравців в кожній), 32 з яких виступили в фіналі (найбільше за весь час 

проведення чемпіонатів). Всього в фінальних змаганнях прийняли участь 130 

учнів і 32 керівника команд (додаток Б). 

З вітальним словом до присутніх звернулися проректор з науково-

педагогічної роботи ПУЕТ Манжура О.В., голова Ради підприємців 

Полтавського району, доцент кафедри комерційної діяльності та 

підприємництва Балабан М.П., методист Полтавський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського  Бечкало З.М., 

декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу Ткаченко А.С., вони 

розповіли учням про переваги вивчення підприємницьких дисциплін та 

відкриття власної справи, побажали учасникам змагань успіхів та перемоги. 

Організатор конкурсу, доцент кафедри комерційної діяльності та 

підприємництва Юрко І.В. озвучив  результати проведення конкурсу протягом  

попередніх років та озвучив  плани на  майбутнє.  

За результатами жеребкування всі команди були розбиті на 8 груп (по 4 

команди в кожній), які  конкуруючи за найбільший прибуток, визначили 4 

найкращі, що вийшли у фінал.  

Ними стали команди BOSS (Миргородський район), Fast buy 

(Кременчуцький район), Долар (Великобагачанський район) і Шара 

(Хорольський район). 

В результаті запеклої боротьби перемогу виборола команда  

BOSS (Кибинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миргородської 

районної ради Полтавської області), 



2 місце - команда Fast buy (Потоківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області),  

3 місце – команда Долар (Устивицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Великобагачанської районної ради Полтавської області 

Великобагачанський район),  

3 місце – команда Шара (Вишняківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Хорольської районної ради Полтавської області).  

Всі учасники чемпіонату отримали подяки від університету та сувеніри, 

призери  - економічну літературу і солодкі призи, чемпіон – кубок і подарунки 

(флешки), керівники команд - цікаве спілкування і нові методики навчання. 

Для керівників команд (вчителів економіки) та учасників змагань були 

організовані екскурсії по університету, проведена профорієнтаційна робота зі 

школярами щодо вступу до вишу, умов навчання і проживання.   

Обласний фінал пройшов організовано, школярі проявили велику 

зацікавленість у такій формі навчання як ділова гра. Позитивним вони 

відзначили розвиток навичок роботи в команді, азарт змагання, розуміння 

необхідності навчатися економіці, стимулювання зайняття підприємницькою 

діяльністю. 

Додаток А 

Інформація  

про участь шкіл м.Полтава в Чемпіонату Крок до бізнесу в 2018-2019 рр. 
 

№ 
школи 

VI  
Чемп. 

VII Чемп. 
(шкільні 

зм.) 

VII  
Чемп. 

 № 
школи 

VI  
Чемп. 

VII Чемп. 
(шкільні 

зм.) 

VII  
Чемп. 

1 +  +  22    

2     23  +  

3  + +  24 + + + 

4     25    

5     26 +  + 

6     27 + + + 

7 +  +  28 + + + 

8  + +  29    

9     30    

10     31 +  + 

11  +   32 + + + 

12     33 + + + 

13     34    

14     35    

15     36    

16     37  +  

17 +  +  38 +   

18     39    

19 +  +  40    

20     Ліцей 

агр. 

   

21         



 

Додаток Б 

 

Район/місто/ОТГ 
Кількісний 

склад команди  
Навчальний заклад 

м. Полтава 
3 Полтавська гімназія № 31 Полтавської міської ради 

Полтавської області 

м. Полтава 
4 Полтавська гімназія № 33 Полтавської міської ради 

Полтавської області 

м. Кременчук 
5 Кременчуцька загальноосвітня школа I-IIІ ступенів № 

27 Кременчуцької міської ради Полтавської області 

м. Кременчук 

5 Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі 

імені А.С.Макаренка 

м. Горішні Плавні 

3 Дмитрівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Дмитрівської сільської ради Полтавської 

області 

м. Лубни 
3 Лубенська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 

Лубенської міської ради Полтавської області 

м. Миргород 
4 Миргородська гімназія імені Т.Г. Шевченка 

Миргородської міської ради Полтавської області 

м. Гадяч 
5 Гадяцький ліцей І-ІІІ ступенів № 4 імені Лесі Українки 

Гадяцької міської ради Полтавської області 

м. Гадяч 
4 Державний навчальний заклад «Гадяцьке вище 

професійне аграрне училище» 

Великобагачанський  

3 Устивицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Великобагачанської районної ради Полтавської 

області 

Гадяцький 
5 Сватківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Гадяцької районної ради Полтавської області 

Глобинський 

3 

 

Великокринківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Глобинської районної ради Полтавської 

області 

Гребінківський  

3 Овсюківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Гребінківської районної ради 

Полтавської області 

Диканський  

5 Опорний заклад «Диканський навчально-виховний 

комплекс імені М.В. Гоголя «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Диканської районної ради Полтавської області 

Зіньківський 

3 Опішнянськтй опорний заклад  загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради 

Полтавської області 

Карлівський 
4 Карлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Карлівської районної ради Полтавської області 

Кобеляцький 

3 Опорний заклад «Кобеляцький ліцей № 2 імені Олеся 

Гончара Кобеляцької районної ради Полтавської 

області» 

Козельщинський 5 Хорішківський ліцей імені М.В. Остроградського 



Район/місто/ОТГ 
Кількісний 

склад команди  
Навчальний заклад 

 Козельщинської селищної ради Полтавської області 

Котелевський 
5 Котелевська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів 

Котелевської районної ради 

Кременчуцький 
5 

Піщанська гімназія Піщанської сільської ради 

Кременчуцький 
5 Потоківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Кременчуцької районної ради Полтавської області 

Лохвицький 
5 

Заводська загальноосвітня І-ІІІ ступенів № 2 

Лохвицької районної ради  Полтавської області 

Лубенський - - 

Машівський 
- 

- 

Миргородський 
4 Кибинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Миргородської районної ради Полтавської області 

Новосанжарський 

3 Малокобелячківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Новосанжарської районної ради Полтавської 

області 

Оржицький - - 

Пирятинський 
5 Теплівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Пирятинської районної ради Полтавської області 

Пирятинський 

(м. Пирятин) 

5 Пирятинська  загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 

Пирятинської міської ради Полтавської області 

Полтавський  
3 Божківський навчально-виховний комплекс 

Полтавської районної ради Полтавської області 

Полтавський 

4 Плосківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Мачухівської сільської ради Полтавського району 

Полтавські області 

Решетилівський 

4 Піщанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 

Л.М. Дудки Решетилівської районної ради Полтавської 

області 

Семенівський - - 

Хорольський  
3 Хорольська гімназія Хорольської районної ради 

Полтавської області 

Хорольський  
3 Вишняківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Хорольської районної ради Полтавської області 

Чорнухинський - - 

Чутівський 
4 Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Чутівської районної ради Полтавської області 

Шишацький 
5 Жоржівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шишацької  селищної ради Полтавської області 

Всього 
130 

 

 

Школа НАССР  

Реформи змушують нас рухатися вперед і дивитися по-новому на давно 

відомі та звичні речі. Перша у світі кафедра товарознавства (рослинних і 



тваринних фармацевтичних матеріалів) була заснована ще в 1549 році в 

Падуанському університеті в Італії. І якщо раніше інформація про властивості 

та класифікацію товарів була унікальною, то сьогодні існує безліч праць, 

присвячених асортименту й якості продукції. Увага світової спільноти сьогодні 

прикута перш за все до безпечності товарів, адже мова йде про наше життя. 

Підписавши угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна 

задекларувала свої наміри перейти на європейські норми контролю за 

безпечністю харчових продуктів. Ключовим етапом у цьому є впровадження 

системи НАССР, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори для 

всіх операторів ринку харчових продуктів. Так, у ПУЕТ у червні 2018 року 

розпочато проект «Школа НАССР», який згодом переріс у науково-тренінгову 

лабораторію. Команда «Школи НАССР» протягом року провела ряд тренінгів 

на тему «Упровадження системи НАССР для операторів ринку харчових 

продуктів» для споживчих спілок Чернігівської, Черкаської, Хмельницької, 

Сумської, Запорізької областей, а також госпрозрахункового об’єднання ринків 

Дніпропетровської облспоживспілки. У жовтні 2018 року була проведена серія 

тренінгів для директорів шкіл і завідувачів дошкільних навчальних закладів м. 

Полтава на тему «Упровадження системи НАССР для шкіл та дошкільних 

навчальних закладів», у лютому 2019 року подібне навчання було проведено в 

м. Горішні Плавні Полтавської області. Серед замовників освітніх послуг 

«Школи НАССР» відомі полтавські заклади ресторанного господарства: 

ресторан «Лілея», ресторан «Пеперончіно», ресторан «Палаццо» та інші. 

У рамках співпраці ПУЕТ із ПОІППО для керівників шкіл Полтавської області 

постійно відбуваються лекції в рамках курсів із підвищення кваліфікації на 

тему «Упровадження системи НАССР у школах». До проекту долучаються 

також студенти. Так, на базі ТРЦ «Київ» була проведена інформаційна кампанія 

підвищення рівня обізнаності споживачів «Європейські вимоги безпечності 

харчових продуктів: від ферми до виделки» щодо нових правил маркування 

харчових продуктів під керівництвом доцентів кафедри товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи, к. т. н. Горячової О. О. та к. т. н. 

Офіленко Н. О. Для студентів 12 березня 2019 року була організована лекція від 

експертів проекту «Удосконалення системи контролю безпечності харчових 

продуктів в Україні» Яни Добідовської та Юрія Оглашеного. Попереду багато 

амбітних планів, насамперед, консультування підприємств стосовно 

впровадження системи НАССР та участь у міжнародних проектах. 

 

 

 

10. РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» У 2019 РОЦІ 

 

Денна форма навчання на І курс: 

Освітній ступінь молодшого бакалавра: 4 осіб. 

Освітній ступінь бакалавра: 492 особи (з них на базі «молодшого 



спеціаліста» - 137 осіб, на базі повної загальної середньої освіти – 355 осіб). 

Освітній ступінь магістра: 166 осіб. 

 

Заочна форма навчання на І курс: 

Освітній ступінь молодшого бакалавра: 1 особа. 

Освітній ступінь бакалавра: 654 осіб (з них на базі «молодшого 

спеціаліста» - 617 осіб, на базі повної загальної середньої освіти – 37 осіб). 

Освітній ступінь магістра: 268 осіб. 

(Інформація додається). 

 

11. ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Основою системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє 

роль об'єднавчого, консолідуючого фактора в суспільному розвиткові, 

спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як 

особистості, як громадянина своєї держави. 

Університет здійснює виховний вплив на студентство через формування у 

молоді загальнолюдських цінностей, проникнення у скарбницю національної, 

духовної загальноукраїнської та світової культури, осмислення найвищих 

досягнень своєї нації з тим, щоб виховати у студентській молоді глибокі 

патріотичні почуття, стійкі громадські поривання, прагнення до підвищення 

якості навчання та трудової діяльності. 

Мета виховної роботи в Полтавському університеті економіки і торгівлі 

це система на основі національних та загальнолюдських цінностей; формування 

морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно 

самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. 

Виховна робота у Полтавському університеті економіки і торгівлі 

протягом аналізованого періоду здійснювалась у відповідності до Конституції 

України, Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Закону України 

«Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Концепція національно-

патріотичного виховання дітей та молоді і нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України, Плану виховної роботи зі студентами 

ПУЕТ на 2018-2019 навчальний рік. 

Основними завданнями виховного процесу в університеті є: 

 розвиток у студентства цілеспрямованості, чіткої громадянської 

позиції, високого рівня володіння політичною та правовою культурою; 

 зміцнення моральних якостей студентів у процесі діяльності та 

спілкування; 

 формування глибоко усвідомленого почуття професійного обов’язку; 

 формування естетико-духовних цінностей студентської молоді через 

глибоке усвідомлення ними національних основ культури, зокрема народної 

пісні, творчості українських композиторів-класиків; 

 виховання правової культури: повага до Конституції, законодавства 

України, державної символіки, знання та дотримання законів; 

 виховання розуміння високої цінності українського громадянства, 



внутрішньої потреби бути громадянином України; 

 культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги 

до жінки, любові до рідної землі; 

 формування у суспільній свідомості переваг здорового способу 

життя, культу соціально активної, фізично-здорової та духовно багатої 

особистості; 

 культивування родинних цінностей, усвідомленого батьківства; 

 плекання поваги до своєї alma-mater, дотримання і розвиток 

демократичних та академічних традицій університету. 

Реалізація основних завдань виховного процесу здійснюється в наступних 

напрямах: 

 Національно-патріотичне виховання. 

 Інтелектуально-духовне виховання. 

 Громадянсько-правове виховання. 

 Моральне виховання 

 Екологічне виховання. 

 Естетичне виховання. 

 Трудове виховання. 

 Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя. 

Зазначені напрями виховання тісно взаємопов’язані, доповнюють один 

одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. Разом з тим вони 

утворюють цілісну систему виховання. 

Інститут кураторства студентської академічної групи – одна з основних 

форм участі професорсько-викладацького складу університету в навчально-

виховній роботі зі студентами, в наданні ним кваліфікованої допомоги 

упродовж усього періоду навчання в університеті, адаптації студентів до нових 

умов навчання і життя. Куратори академічних груп здійснюють свою 

діяльність, спрямовану на підсилення навчальної та побутової дисципліни 

студентів, формування добросовісного відношення до навчання та професійної 

мотивації. Важлива роль кураторів у поєднанні виховної ролі кафедр з 

соціально-психологічними службами, молодіжними суспільними організаціями, 

колегіальними органами студентського самоврядування.  

Тематика проведених кураторських годин була присвячена національно-

патріотичному, морально-естетичному, етичному, правовому, екологічному, 

професійному вихованню, профілактиці захворювань та пропаганді здорового 

способу життя. Зокрема проведено: 

- участь у щорічному арт-проекту «Полтава вишивана»; 

- презентація видання Полтавського обласного об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» – «Вибраного» Людмили Старицької-

Черняхівської із серії «Просвітницька книгозбірня»; 

- круглий стіл науковців на тему «Зародження і становлення ідей 

національно-визвольного руху в Україні в другій половині ХІХ століття; 

- інформаційна кампанія «молодь не лайкає. молодь голосує!» 



- круглий стіл, присвячений 210-річчю від Дня народження класика 

світової літератури і нашого земляка Миколи Гоголя; 

- творча зустріч із фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею; 

- вечір-реквієм «Пам’ятаємо» до Дня Гідності та Свободи й на 

вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні; 

- презентація галереї портретів і цитат Т.Г. Шевченка «Образ і Слово 

Кобзаря у вишивці»; 

- круглий стіл до 140-ліття від Дня народження Бориса Мартоса; 

- зустріч студентів з представниками відділу комунікацій Головного 

управління Державної фіскальної служби в Полтавській області; 

- відкриту кураторську годину для студентів «Я маю право» із 

залученням представників Головного територіального управління юстиції у 

Полтавській області Міністерства юстиції України та інші. 

Важливу роль в організації виховної діяльності вишу відіграє студентське 

самоврядування – форма організації діяльності студентів, що сприяє 

максимальному виявленню і реалізації їхніх творчих здібностей, формуванню 

моральних і професійних якостей, відповідальності за результати своєї 

життєдіяльності. 

У відповідності до Положення про студентське самоврядування шляхом 

прямого таємного голосування проведені чергові вибори представницьких 

органів: студентська рада ПУЕТ та студентські ради факультетів (інституту).  

Основними напрямами роботи студентської ради ПУЕТ є підтримка 

актуальних проектів і студентських ініціатив, розвиток неформальної освіти в 

університеті, робота у напрямку працевлаштування, підвищення міжнародного 

іміджу університету. 

Завдяки студентському самоврядуванню студенти та гості ПУЕТ мали 

змогу відвідати більш ніж 300 заходів: акустичні та літературні вечори, 

ярмарки, благодійні концерти, конференції, тренінги, кіно-вечори, дебати, 

інтелектуально-психологічна гра «Мафія», спортивні змагання, квести. 

Члени студентської ради ПУЕТ стала учасником військово – патріотичної 

гри «Заграва», обласного військово-патріотичного вишколу допризовної молоді 

«Захисник України» та обласного військово-патріотичного заходу «Жіночий 

батальйон».  

Для студентів різних курсів та спеціальностей Науково-навчальним 

Інститутом лідерства проведений тренінг «Досягнення консенсусу» та 

тренінгова програма «Мій лідерський потенціал», «Студентське 

самоврядування як середовище самореалізації студента». В рамках розвитку 

знань про роботу студентського самоврядування проведено цикл тренінгів для 

студентської ради: про законодавчу базу та законодавчі ініціативи з питань 

розвитку студентського самоврядування; про організацію та планування 

діяльності роботи студентських рад факультетів та університету.  Представники 

студентської ради стали учасниками двомодульної програми розвитку 

лідерських компетенцій «Student Action», де презентували власний проект 

«International club», який увійшов до 30 кращих проектів. В рамках конкурсу 

проектів  міської програми «Молодь Полтави» студентська рада ПУЕТ 



отримала підтримку для реалізації двох корисних та цікавих молодіжних 

ініціатив: Workshop «StydGo Leaders» та фестиваль соціальної реклами «Feel the 

world», які будуть реалізовані до кінця 2019 року. 

Участь у студентському самоврядуванні дає змогу виявити потенційних 

лідерів, виробити в них навички управлінської та організаторської роботи, 

сформувати майбутню еліту нації.  

Серед головних завдань студентської ради університету - сприяння 

інтеграції студентства у всеукраїнські, регіональні, міські молодіжні та 

студентські організації, створення та розвиток атмосфери партнерства та умов 

для кращого розкриття особистого потенціалу кожного студента.  

В межах діяльності студентської ради ПУЕТ діє  волонтерський загін 

«ПУЕТІВЦІ». Завдяки активній роботі членів благодійного напряму ПУЕТ 

збільшилась кількість благодійних заходів. Наймасштабнішими проектами 

цього річ були:  благодійні ярмарки на підтримку дітей, що цього потребують 

та вихованців Гадяцького дитячого будинку, відвідини  центру розвитку дитини 

БО «Світло Надії» з розважальною програмою від театру «Рандеву» та 

безліччю подарунків, відвідини притулку для тварин, підтримка Товариства 

Червоного Христа у проекті по наданню фінансової допомоги самотнім людям 

похилого віку та робота волонтерів у соціальному проекті Університет третього 

віку.  

Виховна робота зі студентами в позанавчальний час проводиться шляхом 

залучення студентів до роботи в органах студентського самоврядування та 

громадських організаціях, участі в мистецькій творчості, спорті, організації та 

проведенні святкових і урочистих заходів. Важливу роботу у цьому напрямку  

забезпечують студентська рада ПУЕТ, Центр мистецтв та дозвілля, спортивний 

комплекс «Олімп», інтелектуальний клуб «Лідер», Школа сучасного 

менеджменту, навчальний юридичний центр «Правова Студія», Студентська 

туристична агенція, Студентська страхова агенція, Центр Німецької мови і 

культури, Ресурсний центр;  професійні клуби: «Бухгалтер», «Експерт», 

«Статистик», «Професіонал», «Дослідник»,  «Технологічне бюро», «Глобус», 

«Маркетолог», «Молодіжний бізнес-центр», Підприємницький клуб StartUp 

PUET,  «Феміда»; наукові студентські гуртки: «Інформаційна діяльність в 

економічних системах», «Сучасні проблеми організації внутрішньої торгівлі 

України», «Товар
+
», «English Coffee Shop», «English as the Language of the 

International Communication», Центр академічної допомоги студентам,  

«Мозковий штурм», «Екологічні аспекти виробництва та споживання продуктів 

харчування та товарів народного вжитку», «Інформатика», «Світ 

товарознавства». 

З метою забезпечення належних умов розвитку творчих здібностей та 

організації дозвілля студентської молоді, активізації виховної роботи серед 

студентів університету, духовного розвитку, формування здорового способу 

життя та задоволення культурних потреб і організації відпочинку 

професорсько-викладацького складу, співробітників та студентства в 

університеті діє Центр мистецтв і дозвілля, на базі якого працюють такі гуртки 

та художні колективи: 



• студентський народний хор «Явір»; 

• народний фольклорний ансамбль професорсько-викладацького складу 

«Яворина»; 

• народний зразковий аматорський театр «Рандеву»; 

• колектив естрадно-спортивного танцю «Екстрим»; 

• вокальна студія; 

• студія художнього читання; 

• школа КВН. 

При Центрі мистецтв і дозвілля діє професійна студію звукозапису, яка 

допомагає в підготовці якісних виступів молодих і креативних студентів, 

вокальних та декламаторських номерів для вечорів, конкурсів, фестивалів, як в 

університеті так і за його межами.  

Народний аматорський театр «Рандеву» брав участь у привітанні з Новим 

роком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу 

«Подаруй свято дітям». Для дітей співробітників та студентів університету 

театр підготував Новорічну казку.  

Для виявлення талановитої молоді університету, їх мистецьких вмінь і 

навичок Центр мистецтв і дозвілля разом зі студентськими радами факультетів 

провів дебюти першокурсників. А за їх результатами щорічне феєричне шоу 

«ПУЕТ має талант», в якому представники студентської молоді університету 

продемонстрували свої вокальні, хореографічні, театральні вміння. 

П’ятий  рік поспіль, традиційно команда університету виборює призові 

місця в обласній військово-патріотичній грі «Заграва». Студенти університету 

брали участь в міському вокальному конкурсі «Студентський голос Полтави - 

2019». Найбільша кількість учасників відбіркового туру (20 чоловік) – це були 

наші студенти, майже всі пройшли у півфінал, а п’ятеро – у фінал.   Ніколь 

Окуа та Микола Іщенко стали  переможцями конкурсу. 

В щорічному обласному заході «Наша єдина студентська родина», 

присвяченому Міжнародному Дню студента, пуетівці продемонстрували  

блискучі результати у всіх епізодах шоу.  

Команда КВН «Маленькое чудо» була учасником та фіналістом Ліги 

сміху «Сумка» (м. Суми). Тренери КВН Ємець Василь та Рись Анатолій 

привели команду «LSD» до перемоги та стали переможцями, як кращі тренери 

Кубку сміху – 2019 (м. Полтава). Команда була також учасником Полтавської 

студентської ліги сміху – 2018, а Ємець Василь став кращим стендапером   

«Кубку сміху». 

З нагоди 10-ти річчя наших партнерів на одній із локацій  ТРЦ «Київ» до 

дня закоханих відбувся феєричний шоу - конкурс серед першокурсників 

«Містер плюс міс ПУЕТ- 2019». Перемогу вибороли: студент спеціальності 

Харчові технології та інженерія Владислав Іванов та студентка спеціальності 

Готельно-ресторанна справ Карина Цатурян. 

Студент третього курсу спеціальності «Правознавство» Артур Бормотов 

став переможцем у номінації «Авторська поезія» жанру «Жудожнє слово» і 

отримав Диплом лауреата першого ступеня на XVI Всеукраїнському фестивалі 



студентської художньої творчості «Весняна хвиля», в якому показали свої 

здібності найталановитіші студенти України.  

Учасники народного аматорського театру «Рандеву» з театралізованою 

постановкою уривку з твору Л. Українки «Самсон» вибороли диплом ІІ 

ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентської творчості «Змагаймось за 

нове життя», присвяченому творчості Л. Українки. 

Студентка спеціальності Готельно-ресторанна справа Віка Шевченко 

здобула Гран-прі Другого поетичного конкурсу «Шевченкові думи». А 

студентка спеціальності Маркетинг Анна Йосипенко із твором  «Немає гірше 

ніж в неволі…» перемогла в номінації «Артистичність».  

В Центрі мистецтв і дозвілля проходив обласний міжвузівський 

мистецький фестиваль-конкурс «Студентська весна – 2019». В конкурсі брали 

участь найкращі таланти - представники студентської молоді університету. За 

творчі здобутки, високу виконавську майстерність студенти та колективи  

університету отримали 20 дипломів першого ступеню. Три  дипломи другого 

ступеню та подяки керівникам. Це найкращий результат по регіону. 

Голова Студентської Ради ПУЕТ, студентка четвертого курсу Марина 

Негода стала переможницею (І місце) другого відкритого міського конкурсу 

молодих виконавців «Voice of city». 

ЦМіД тісно співпрацює із навчальними та мистецькими закладами міста.  

Невід’ємною частиною виховної роботи є спортивно – масова та оздоровча 

робота, яку здійснює кафедра фізичного виховання в університеті. Робота була 

направлена на зміцнення здоров’я студентів, формування в них принципів 

здорового способу життя, організацію форм змістовного дозвілля студентів, 

популяризацію видів спорту та підготовки кращих спортсменів до участі в 

змаганнях міського та обласного рівнів.  

Заняття фізичною культурою і спортом в університеті проводяться не 

тільки для зміцнення здоров'я, всебічного розвитку і спортивного 

вдосконалення, а й з метою оволодіння навичками професійно-прикладної 

фізичної підготовки для майбутньої виробничої діяльності, а також формування 

потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом. 

З метою впровадження професійно-прикладної фізичної підготовки 

затверджена Концепція розвитку фізичної культури студентів на 2017-2022 

роки. Для її реалізації університет має сучасна матеріально-технічну базу: 

 5 фітнес студій; 

 2 тренажерних зали; 

 спортивний зал для занять боксом; 

 зал для греко-римської боротьби; 

 спортивна зала для ігрових видів спорту; 

 столи для настільного тенісу; 

 більярд; 

 відкритий майданчик з вуличними тренажерами; 

 футбольне поле зі штучним покриттям;  

 майданчик для занять стріт-болом. 



В університеті діють секції з видів спорту: 

 футбол; 

 волейбол (чоловіки, жінки); 

 баскетбол  (чоловіки, жінки); 

 легка атлетика; 

 настільний теніс; 

 бокс; 

 греко-римська боротьба; 

 спортивні танці. 

Збірні команди з вищевказаних видів спорту представляють ПУЕТ на 

міських, обласних, всеукраїнських  та міжнародних змаганнях. 

Спортивно-масова та оздоровча робота в ПУЕТ у  2018-2019 н.р. була 

спрямована  на зміцнення здоров’я студентів, формування в них принципів 

здорового способу життя, покращення форм організації дозвілля студентів, 

популяризацію видів спорту та підготовку кращих спортсменів до участі в 

змаганнях міського та обласного рівнів. 

Цей напрямок роботи формувався відповідно до затверджених плану 

роботи кафедри фізичного виховання, положень про проведення змагань у 

ПУЕТ, календарного плану заходів обласного відділення (філії) комітету з 

фізичного виховання та спорту МОН України. 

В університеті проведено наступні спортивно-оздоровчі заходи для 

студентської молоді: 

- спартакіада «Швидше, вище, сильніше» серед першокурсників; 

- змагання «Цікаве дозвілля – запорука здоров’я студентів» серед 

мешканців гуртожитків ПУЕТ; 

- спортивні руханки з нагоди Дня працівника фізичної культури і спорту, 

Дня працівників освіти, Дня університету; 

- фінальні змагання з різних видів спорту серед збірних команд 

факультетів та інституту ПУЕТ; 

- щорічне оцінювання рівня фізичної підготовленості студентської 

молоді. 

Протягом всього періоду навчання студенти в позанавчальний час мають 

змогу займатися в спортивних секціях та фітнес групах. 

На міському та обласному рівнях студентська молодь активно бере участь 

у наступних заходах: 

- військово-патріотична гра «Заграва»; 

- Спартакіада «Спорт для всіх – у кожному гуртожитку»; 

- Універсіада Полтавщини серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації; 

- змагання «Футбольна родина» під патронатом міської ради та фонду 

братів Павліченків; 

- турнір «No racism»  серед студентів – іноземців; 

- Універсіада України серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Основним спортивним здобутком 2018-2019 навчального року ПУЕТ 

стала студентка групи  І-41і, Майстер Спорту з легкої атлетики, Корсун Ольга, 



яка виборола ІІІ місце  у потрійному стрибку з розбігу на Чемпіонаті України та 

стала срібним призером (ІІ місце) з потрійного стрибку з розбігу на Кубку 

України. А вже на початку березня 2019 року у складі збірної команди України 

брала участь в Чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який проходив в м. Глазго 

(Шотландія). 

Продовжують традиції спортивних досягнень університету наші 

студенти-борці, які вже не перший рік стають переможцями. В цьому році на 

XIV Універсіаді Полтавщини з греко-римської боротьби студент гр. МЕН-21 

Гігашвілі Єдуард виборов І місце у ваговій категорії 60 кг, а студент 

кооперативного коледжу, гр. ПР-21, Федоренко Максим став переможцем у 

ваговій категорії 97 кг. 

Вже третій рік поспіль підтверджує свої досягнення жіноча збірна 

команда з баскетболу під керівництвом тренера Крафта В.А., здобувши ІІ місце 

в змаганнях з баскетболу та І місце з баскетболу 3х3 у ХIV Універсіаді 

Полтавщини. 

Цей навчальний рік став переможним і для збірної жіночої команди 

ПУЕТ з волейболу. Під керівництвом тренера Васецького І.А. наші дівчата 

стали абсолютними переможцями обласної спартакіади «Спорт для всіх – у 

кожному гуртожитку». 

Важливе місце у виховному процесі виконує бібліотека університету, яка 

здійснює виховний вплив на студентство через формування у молоді 

загальнолюдських цінностей, проникнення у скарбницю національної, духовної 

загальноукраїнської та світової культури, осмислення найвищих досягнень 

своєї нації з тим, щоб виховати у студентській молоді глибокі патріотичні 

почуття, стійкі громадські поривання, прагнення до підвищення якості 

навчання та трудової діяльності. 

Постійно проводяться диспути, огляди-бесіди, конференції, презентації 

до знаменних дат, бібліографічні огляди, книжкові виставки. В цьому 

навчальному році продовжено проект «Буккроссинг», започатковано ряд нових 

бібліотечних конкурсів. 

Робота зі студентами, які проживають у гуртожитках, є одним з важливих 

пріоритетів виховної роботи і перебуває під постійним контролем з боку 

ректорату університету та органів студентського самоврядування. Значну роль 

у виховній роботі в гуртожитках, відіграє студентське самоврядування, керівні 

органи якого обираються на загальних зборах: голови рад гуртожитків № 1, 2,  

4, старости поверхів та блоків. Разом із керівництвом університету 

забезпечуються належні умови проживання, навчання та відпочинку студентів. 

Актуалізоване Положення про студентський гуртожиток. Кожного тижня 

проходять спільні засідання студентського самоврядування гуртожитків, на 

яких розглядається актуальні питання його мешканців. 

Спільними зусиллями адміністрації  університету  та студентської ради 

гуртожитків ПУЕТ здійснюється робота в наступних напрямках:  

- поселення, перебування та виселення з гуртожитків студентів згідно з 

Правил внутрішнього розпорядку та Положення про студентський гуртожиток 

університету; 



- організація та сприяння роботі органів студентського самоврядування 

гуртожитків; 

- оформлення інтер’єрів жилих кімнат, проведення конкурсів на кращу 

кімнату, перевірка санітарного стану; 

- організація та контроль чергування науково-педагогічних працівників 

кафедр у вечірній час; 

- проведення профілактичної роботи щодо недопущення тютюнопаління, 

вживання алкогольних напоїв, наркотиків, розповсюдження інфекційних 

хвороб;  

- виконання правил протипожежної безпеки; 

- робота студентського формування щодо забезпечення правопорядку. 

Побудова виховного процесу у Полтавському університеті економіки і 

торгівлі важливе і складне завдання, розв'язання якого вимагає, з одного боку, 

пошуку і приведення в дію нових форм та методик організації виховного 

процесу, а з іншого – активізації традиційних видів діяльності, збереження 

досягнень минулого. Такого поєднання вимагає принцип безперервності й 

наступності, сутність якого відносно виховання полягає в досягненні цілісності 

й наступності, перетворення виховання в процес, що триває впродовж усього 

життя. 

Виховання студентства – це процес творчий, зорієнтований на проблеми, 

пов'язані зі специфікою вищого  навчального закладу освіти, особливостями 

регіону. В ідеальній перспективі  Полтавський університет економіки і торгівлі 

має стати школою саморозвитку, самоуправління, самодисципліни, свідомої 

відповідальності, співробітництва й творчості викладача й студента. 

РОБОТА ОФІСУ ОМБУДСМЕНА 

Робота зі зверненнями 

Загальна кількість звернень, які надійшли до офісу студентського 

омбудсмена складає 250 (інформаційно-консультативні – 55%, звернення 

особистого характеру – 15%, звернення третіх сторін – 5%, 10% – побутові 

звернення, 15% – звернення, щодо порушень прав, свобод та законних 

інтересів). 

 

Інформаційно-консультативні звернення найчастіше стосувалися наступних 

питань: 

Надання індивідуального графіку навчання. Умови, строки, механізми. 



Багатьом ці речі невідомі. Виникає питання про розробку інформаційного 

листа з процедурами, умовами, строками. А також доведення до відома 

викладачів, що вони не можуть не підписати його, якщо деканат видав 

відповідні документи для оформлення індивідуального графіку навчання. 

Умови дострокового складання заліково-екзаменаційної сесії. Студентам 

не до кінця зрозумілі підстави для дострокового складання.  

Організація освітнього процесу. Мала кількість занять на тиждень, 

розпуск студентів з заняття, якщо явка на заняття низька, залучення до 

«нефахових» заходів, перенесення занять викладачем без узгодження з групою, 

застарілість методичного та навчального матеріалу. 

Можливості працевлаштування. Студенти-іноземці, які не мають 

можливості працевлаштуватися за місцем навчання. 

Зміна проходження місця практики / виробничого стажування. Невчасне 

оформлення студентами відповідних договорів, в наслідок чого він був 

розподілений на розсуд центру зв’язків з виробництвом. Під час практики 

студенти виконують «різноманітні нефахові» завдання на місці проходження 

практики. 

Студентське самоврядування, громадська та волонтерська робота.  

Інші звернення, які після надання відповідних консультацій були 

вичерпаними. 

Звернення, що носили особистий характер: 

Обставини сімейного характеру. Конфлікти в сім’ї, насильство в сім’ї. 

Надана оперативна консультація, допомога. У складних випадках залучався 

відповідний фахівець. 

Питання пов’язані зі станом здоров’я. Незнання студентами місць, де 

можна отримати конфіденційну медичну допомогу (перевірка на ЗПСШ, 

туберкульоз, гепатит). У випадках їх виявлення – допомога у пошуку 

відповідних медичних установ  та лікарів. Супровід студента в процесі 

лікування. За потреби залучався фахівець-психолог. Допомога у пошуку 

психіатричної допомоги, консультацій фахівців психіатричних установ. 

Пошук студентами фінансових можливостей для оплати вартості 

навчання. Використовуючи особисті контакти з роботодавцями, офіційно 

працевлаштовані 12 студентів денної форми навчання, з них 8 за фахом. 

Звернення від третьої сторони (Київський районний відділ поліції): 

5 звернень, де студенти фігурували в справах про адміністративні порушення. 

У ході звернень відбулась комунікація зі сторонами спорів. Всі звернення були 

вичерпані, конфліктні і суперечливі питання були вирішені за згодою сторін.  

Побутові звернення: 

- Переселення в інші кімнати без обґрунтування причин. 

- Санітарний стан в душових кімнатах гуртожитків № 1,2. 

- Конфліктні ситуації між мешканцями. 

- Залучення до обговорення питань зі студентськими радами 

гуртожитків, комендантами, мешканцями. 

- Обґрунтування вартості проживання. (ФЕУ надана відповідна 

калькуляція вартості проживання, яка була доведена до відома ОСС 



гуртожитків). 

- Порушення дисципліни та правил проживання в гуртожитку. 

Звернення, щодо порушень прав, свобод та законних інтересів: 

Незаконне втручання в роботу ОСС з боку третіх сторін – 1. 

Конфліктні ситуації з науково-педагогічними працівниками – 5. 

Конфліктні ситуації з співробітниками – 3. 

Студенти виступали порушниками прав, свобод та законних інтересів – 3. 

Інформаційна кампанія про студентського омбудсмена та сфери його 

діяльності 

1. Впродовж жовтня-листопада 2018 року було проведено навчальні 

тренінгові зустрічі з науково-педагогічними працівниками. Формат комунікації 

передбачав ознайомлення з метою створення, функціями та завданнями 

студентського омбудсмена як складової освітнього процесу в університеті. У 

практичній частині зустрічі було відпрацьовано ситуаційні кейси та алгоритми 

дій науково-педагогічних працівників на випадок виникнення ситуацій, які є 

предметом роботи офісу студентського омбудсмена. 

2. У грудні 2018 року було проведено ряд зустрічей з працівниками 

університету (допоміжний, адміністративний, господарський та обслуговуючий 

персонал). Метою цих зустрічей було роз’яснення сутності інституту 

студентського омбудсмена, завдань та функцій в освітньому середовищі 

університету. З працівниками обговорено форми та інструменти взаємодії з 

офісом студентського омбудсмена, поточна та виробнича комунікація, 

інструкції і порядок опрацювання звернень та механізми реагування на них. 

3. Впродовж навчального року студентський омбудсмен відвідував 

засідання студентської ради університету, студентських рад гуртожитків. 

Першочерговою метою зустрічей було погодження умов співпраці та поточної 

комунікації для оперативного реагування на можливі порушення прав, свобод 

та законних інтересів студентів університету. 

4. Вересень-грудень 2018 року було проведено ряд зустрічей з 

деканами факультетів та директорами інститутів, у ході яких було обговорено 

та узгоджено механізми реагування на звернення студентів, інструменти 

комунікації та взаємодії ввірених їм структурних підрозділів з офісом 

студентського омбудсмена. 

5. Січень 2019 року – відбулася зустріч з іноземними студентами 

університету. Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 

можливостей та підстав / причин для звернення до студентського омбудсмена. 

Окремо було поінформовано та відпрацьовано за допомогою ситуативних 

кейсів права, свободи та законні інтереси студентів-нерезидентів в Україні, 

можливості їх особистісного та професійного розвитку в освітньому 

середовищі університету.  

Взаємодія з керівними колегіальними органами університету 

Студентський омбудсмен є членом ректорату університету, засідання 

якого відбуваються щопонеділка. За потреби студентський омбудсмен 

інформує ректорат про поточний стан зі зверненнями, надаючи узагальнену 

інформацію про предмет звернень студентів, виступає з пропозиціями щодо 



усунення їх причин, удосконалення організаційних, виховних та поточних 

процесів. Відповідні підтвердження є у протоколах засідань ректорату. 

Офіс студентського омбудсмена періодично (за потреби) бере участь у 

засіданнях Вченої ради університету, де доповідає у вигляді узагальненого 

аналітичного звіту про звернення студентів. Відповідні підтвердження є у 

протоколах засідань вченої ради університету. 

Підготовлено навчально-методичні, тренінгові видання, редакція 

установчих документів (положень) 

Внесені зміни до «Положення про омбудсмена»: розширено коло осіб, які 

можуть звертатися, причини/підстави дострокового припинення повноважень 

студентського омбудсмена, уточнено форми звернень та процедури реагування. 

Навчальний модуль «Захист прав, свобод та законних інтересів студентів 

ПУЕТ» в навчального курсу «Університетська освіта», який передбачає 

проведення тренінгових та лекційних занять для першокурсників. 

Навчальна програма громадянського курсу-практикуму «Інформаційно-

комунікативні технології в розвитку громадянських компетентностей та 

сприянні соціальній активності». 

Навчальна, тренінгова робота зі студентами 

У вересні 2018 року для студентів першого курсу в рамках освітнього 

курсу «Університетська освіта» студентським омбудсменом було проведено 

навчальні тренінгові заняття з модуля «Захист прав, свобод та законних 

інтересів студентів ПУЕТ». Спільно зі студентами було розглянуто й 

обговорено теоретичні, нормативні засади функціонування студентського 

омбудсмена. Під час тренінгових занять за допомогою інтерактивних методик 

та ситуативних кейсів було відпрацьовано типові ситуації, можливі порушення 

та конфліктні ситуації, які можуть виникнути у освітньому процесі, а також 

шляхи й алгоритми реагування на них. 

За звітний період офісом омбудсмена було налагоджена співпраця з: 

1. DVV International Ukraine 

Студентський омбудсмен пройшов конкурсний відбір на проходження 

стажування за Програмою підготовки професіоналів у галузі освіти дорослих 

Curriculum GlobAle.  

2. IFES Міжнародна фундація виборчих систем.  

За ініціативою офісу омбудсмена було підписано меморандум про 

співпрацю ПУЕТ з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES). 

Співпраця передбачає спільну роботу у розробці і просуванні громадянських і 

демократичних ініціатив в Україні. IFES та ПУЕТ уклали угоду про 

впровадження в освітньому середовищі університету вибіркової дисципліни 

«Демократія: від теорії до практики». Мета дисципліни: зміцнення знань, 

навичок, цінностей та ставлень, пов’язаних з ефективною громадянською 

активністю студентів.  

ПУЕТ долучився до всеукраїнської інформаційної кампанії в ПУЕТ 

«Молодь не лайкає! Молодь голосує!» за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID Україна) та Британської допомоги від уряду 

Великої Британії (British Council Ukraine).  



3. Українська Гельсінська спілка з прав людини. 

За ініціативи офісу омбудсмена, ПУЕТ було долучено до проекту 

«Університет – простір прав людини» за підтримки фонду «Відродження». 

Партнерська угода між УГСПЛ буде підписана з ПУЕТ на початку червня 2019 

року. Досвід захисту прав учасників освітнього процесу в університеті 

визнаний реалізаторами проекту надзвичайно цінним, тому було прийняте 

рішення про розширення кола партнерських ЗВО та включення ПУЕТ до 

проекту на ІІ етапі його реалізації.  

4. Український Дім з прав людини в Чернігові. 

Під час партнерської зустрічі 05-08 травня погоджено план спільних 

заходів в рамках всеукраїнської освітньої тренінгової програми «Розуміємо 

права людини». 

5. Поліція м. Полтава. Київський районний відділ Поліції.  

Налагоджено консультативну, інформаційну підтримку у роботі офісу 

омбудсмена.  

6. Полтавський юридичний коледж Харківського національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

Співпраця у питаннях академічної доброчесності, участь у круглому столі 

«Чистий диплом: як сприяти академічній доброчесності та запобігти корупції в 

освіті». 

 

12.АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

У своїй діяльності адміністративно-господарська частина керується 

Конституцією України, законами України, Кодексом законів про працю 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Статутом і 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнями та наказами 

ректора університету. 

Адміністративно-господарська частина відповідно до покладених на неї 

завдань постійно здійснювала такі функції у 2018/2019 навчальному році: 

- контроль за технічним станом та експлуатацією будівель і споруд 

університету, опалювальних систем водопостачання та водовідведення, систем 

електропостачання та газопостачання; 

- організовувала та виконувала поточний і капітальний ремонти у 

приміщеннях навчального корпусу і гуртожитках; 

- забезпечення господарським та канцелярським обладнанням, 

меблями, інвентарем; 

- контроль за станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних 

систем; санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників та 

студентів; дотриманням у належному, безпечному стані території, внутрішніх 

доріг та пішохідних доріжок; 

- забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом 

та іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними 

засобами; 

- виконання приписів посадових осіб органів державного наказу за 

охороною праці; 



- своєчасно проводила вступний інструктаж з охорони праці. 

Проведений комплекс робіт (у т.ч. профілактичних), що забезпечив 

протягом 2018/2019 н.р., у т.ч. у зимовий період, безаварійну експлуатацію 

теплових, енергетичних мереж, своєчасні платежі за комунальні послуги, 

сприятливі умови для праці співробітників та  проведення освітнього процесу 

(без  перерв). 

Діючі в університеті Комплексні заходи щодо досягнення встановлення 

нормативів безпеки, гігієни праці та виробленого середовища, підвищення 

існуючого рівня охорони праці та виробничого середовища, запобігання 

випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і 

пожежам за 2018 рік виконані за всіма положеннями своєчасно та в повному 

обсязі затверджені і виконуються комплексні заходи у 2019 році. 

Адміністрацією та профспілкою забезпечується постійний контроль за 

дотриманням встановленого режиму та охорони праці. 

Постійно виконуємо роботи по поліпшенню умов праці та відпочинку 

співробітників, навчання і проживання студентів. 

Сектором охорони праці та пожежної безпеки проводилася робота щодо 

дотримання законодавства з охорони праці і профілактики захворювань, 

проводилися періодичні медичні огляди працівників певних категорій, 

працівники проходили навчання та перевірку знань з  питань пожежної безпеки, 

електробезпеки, охорони праці. 

Приведена в працездатний стан система автоматичної пожежної 

сигналізації в приміщеннях навчального корпусу і жилих кімнатах гуртожитків 

після ремонтів. 

Здійснено перевірку внутрішнього протипожежного водогону, придбано 

вогнегасників, рукавів, пожежного обладнання на 19824 гривень, проведено 

опосвідчення та технічне обслуговування вогнегасників на 17,255 тис. грн., 

перевірено 4 вуличних пожежних гідрантів, виконано вимір опору ізоляції 

силової та освітлювальної електричної мережі в гуртожитках, навчальному 

корпусі та структурних підрозділах. 

Проведений капітальний ремонт ліфта №2364 в гуртожитку №4-16976,31 

грн., проведено експертне обстеження ліфтів у гуртожитках та поточний 

ремонт 5 ліфтів на суму 3812 грн. 

Службою головного енергетика виконані монтажно-ремонтні роботи та 

поточні ремонти в навчальному корпусі та гуртожитках, ремонт зовнішнього 

освітлення, внутрішнього освітлення, заміна електрообладнання. Постійно 

проводиться ремонт електроплит в гуртожитку №2, витрачено майже 40 

тис.грн.  Лампи і світильники заміняються на світлодіодні (80 тис. грн.) У 

встановлені терміни подається звітність про споживання енергоносіїв. 

Відділом теплоенергетики своєчасно отримано акти готовності до 

опалювального сезону 2018/2019 років. Для цього проведений значний обсяг 

робіт по підготовці дахової котельні і мереж теплопостачання відповідно до 

вимог Правил підготовки теплових господарств: 

- промивання внутрішньобудинкових систем опалення та гідравлічні 

випробування в будівлях; 



- гідравлічна промивка систем опалення; 

- модернізація системи управління автоматичною сигналізацією 

дахової котельні, що забезпечує аварійне вимкнення обладнання; 

- перевірка функціонування сигналізатору газу; 

- перевірка роботи вузла обліку газу; 

- укладений договір на обслуговування автоматики дахової котельні. 

Відділом матеріально-технічного забезпечення здійснювалось своєчасне 

постачання будівельних матеріалів, меблів та інших товарів для забезпечення 

освітньої діяльності.  

Службою коменданта навчального корпусу здійснювалась робота з 

підтримання в належному санітарному стані всіх приміщень навчального 

корпусу, проводилось регулярне прибирання території від залишків листя, 

сміття та снігу, виконувались вантажно-розвантажувальні роботи. Проведено 

озеленення території, висаджені дерева, кущі, квіти. Проведений комплекс 

протиепідеміологічних заходів – 42715 грн. 

Відділом експлуатації будівель і споруд в повному обсязі виконаний план 

капітальних і поточних ремонтів навчального корпусу і  гуртожитків. 

 Проведені ремонти: 

- покрівлі спорткорпусу  174507 грн.; 

- частковий ремонт покрівлі відомчого жилого будинку (7894 грн.) ; 

- жилих кімнат у гуртожитках №1,2,4; 

- ремонт покрівлі; 

- ремонт покрівлі їдальні (частковий) – 13926 грн.; 

- повірка манометрів мереж опалення в студентських гуртожитках – 

2156 грн.; 

- монтаж засобів охоронної сигналізації в гуртожитках і  

навчальному корпусі – 11648 грн.; 

- технічний огляд ліфтів у гуртожитках №1,2 – 2252 грн.; 

- ремонт покрівлі над бібліотекою (частковий) – 32260 грн.; 

- поточний ремонт водозливної системи на спорткомплексі – 19972 

грн.; 

- обслуговування кондиціонерів повітря у приміщеннях навчального 

корпусу (63 штуки) – 12600 грн.; 

- ремонт зовнішніх каналізаційних мереж – 48116 грн.; 

- поточний ремонт ліфта № 2144 у гуртожитку №1– 21202 грн.; 

- монтаж шаф електричних типу «К» в даховій котельні навчального 

корпусу – 21960 грн.; 

- реконструкція вентиляційної системи з приймального відділення до 

верху будівлі каналізаційно-насосної станції із кріпленнями конструкції до стін 

і встановлення виходів на покрівлю (установлений новий вентилятор) – 26720 

грн.; 

- реконструкція і ремонт ділянки мережі пожежного водопроводу у 

гуртожитку – 5102 грн.; 

- ремонт жилих кімнат у студентських гуртожитках.  

Витрати на комунальні послуги складають значну частину бюджету 



нашого університету. 

У 2018 році продовжували зростати тарифи на енергоносії. Ціна 

електроенергії зросла побутової на 20%, виробничої  2 рази за 2018 рік – на 

15%, холодної води –  2 рази на 38%. 

Зростання тарифів призвело до того, що загальна вартість спожитих 

ресурсів у 2018 році збільшилася на 16,1% порівняно з минулим роком і склала 

9,980080 млн.грн. (у 2017 – 8,596967 млн.грн.) 

Основними причинами збільшення є користування кондиціонерами, 

обігрівачами в опалювальний період, а в гуртожитках – за рахунок збільшення 

мешканців. 

Споживання холодної води у навчальному корпусі скоротилося майже на 

18%, а в гуртожитках збільшилося на 1,6%. 

Потребує модернізації існуюча система опалення в гуртожитках, 

навчальному корпусі, оскільки вона має низку недоліків, зокрема низький 

коефіцієнт корисної дії, повільну циркуляцію теплоносія. 

Враховуючи постійне зростання тарифів на енергоресурси пропонується 

здійснювати наступні заходи з енергозбереження: 

- встановити зарадіаторні екрани; 

- усунути перешкоди для теплонадходження від радіаторів опалення 

(столи, тумби та інше); 

- утеплити двері, встановити на вхідних дверях доводчики, утеплити 

горище. 

Також рекомендуємо вимикати всі електронні прилади після закінчення 

робочого дня і світло, виходячи з кабінетів. 

 

13. ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 

2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

У придбання основних засобів і нематеріальних активів за 2018-2019 

навчальний рік університетом вкладено 2310,6 тис. грн., у тому числі: 

- придбане програмне забезпечення на суму 194,3 тис. грн., 

придбано:  

- комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки на 261,9 

тис. грн.; 

- меблів та предметів облаштування на 638,3 тис. грн.; 

- спеціального обладнання, устаткування та інших основних засобів 

на  262,9 тис. грн., 

- поповнені бібліотечні фонди на 108,2 тис. грн. 

У реконструкцію та ремонти  приміщень університету вкладено 2002,0 

тис. грн. 

Витрати університету на підготовку науково-педагогічних кадрів у 2018-

2019 навчальному році склали 88,1 тис. грн., у тому числі: 

- надруковано та видано монографій, опубліковано статей в 

«Науковому віснику ПУЕТ» та інших виданнях на 61,1 тис. грн., 

- відшкодована науково-педагогічним працівникам вартість публікацій в 

науково-метричних базах на суму 24,0 тис. грн. 



- витрати коштів на підтримання чинності патентів склали – 3,0 тис. 

грн. 

Заробітна плата з нарахуваннями за 2018-2019 навчальний рік склала 

59480,2 тис. грн. Заробітну плату в університеті підвищували двічі: з 01 вересня 

2018 р. (на 14,7%) та з 01 лютого 2019 р. (науково-педагогічним працівникам – 

на 9%, іншим працівникам – на 3,45%). 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників університету за 

2018-2019 навчальний рік склала 7160  грн.,  у тому числі середньомісячна 

заробітна плата науково-педагогічних працівників – 9933 грн., адміністративно-

обслуговуючого, навчально-допоміжного та господарського персоналу – 5553 

грн. 

На виплату стипендій студентам з коштів університету витрачено 321,6 

тис. грн. 

На виконання соціальних програм університету у 2018-2019 навчальному  

році використано 2012,0 тис. грн. коштів, з них: 

- - на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівників до 

щорічної відпустки – 1779,4 тис. грн.; 

- - на оздоровлення дітей працівників університету – 16,8 тис. грн.; 

- - на культурно-масову роботу, охорону праці, медичне 

обслуговування та санітарний огляд – 163,0 тис. грн.; 

- - на виплату матеріальної допомоги у зв’язку з виходом на пенсію 

та матеріальної допомоги ветеранам – 52,8 тис. грн.  

Витрати на студентське самоврядування склали 328,2 тис. грн. 

 

Ректор Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет  

економіки і торгівлі», д.і.н., професор, 

Заслужений працівник освіти України     О.О. Нестуля 


