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З В І Т 

ректора Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

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

розширеному засіданні Конференції трудового колективу 31 серпня 2018 

року «Про підсумки роботи університету за 2017-2018 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 2018-2019 навчальний рік» 

 

Основним завданням розвитку діяльності залишаєтьтся 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. 

Забезпечення виконання стратегічної мети університету – досягнення 

конкурентоспроможності на вітчизняному, європейському та світовому ринках 

освітніх послуг і праці – потребує кардинальної зміни підходів до координації 

напрямів діяльності кафедр і структурних підрозділів, персоналу, ресурсів, 

технологій навчання, інформації на всіх етапах діяльності університету. 

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 2017-2018 

навчальному році: 

1. Уточнено та затверджено Вченою радою університету  Стратегію 

розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки (Наказ по університету від 22 

листопада 2017 року № 290-Н «Про затвердження Стратегії розвитку Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» на 2017-2022»). 

2. На виконання постанови Вченої ради університету від 22 листопада 

2017 року, протокол № 10 «Про уточнення Стратегії розвитку Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» на 2017-2022 роки» Розроблені та впроваджені Заходи з реалізації 

Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки (Наказ по університету від 
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19 грудня 2017 року № 301-Н «Про затвердження заходів на виконання завдань 

Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки»). 

3. Підготовлено та затверджено перелік освітніх програм 

спеціальностей набору 2018 року (наказ від 06 березня 2018 року № 81-Н). 

4. Підготовлені та затверджені Вченою радою університету (протокол 

№ 3 від 28 лютого 2018 року) навчальні плани освітнього рівня бакалавра 

набору 2018 року  

5. Підготовлені освітні програми відповідно до проектів Стандартів 

вищої освіти за спеціальностями ступеня бакалавра.  

6. Оновлено робочі навчальні плани на 2018-2019 навчальний рік з 

врахуванням підготовлених навчальних планів набору 2018 року. 

7. Забезпечено проведення виробничої практики по закінченню 

кожного навчального року тривалістю до 8 тижнів на І-ІІІ курсах. 

8. Створені навчальні плани набору 2018 року за освітніми 

програмами зі спеціальностей ступеня магістра з виділенням останнього 

семестру на проходження виробничої переддипломної практики та виконання 

дипломної роботи (проекту). 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У 2017-2018 

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ: 
 

В організаційній структурі відбулися наступні зміни:  

- з 18 жовтня 2017 року створено навчально-науковий проектний 

бізнес-центр (проектний бізнес-центр) (наказ від 18 жовтня 2017 року № 248-Н 

«Про створення навчально-наукового проектного бізнес-центру»); 

- з 2 травня 2018 року в структурі деканату по роботі з іноземними 

студентами створено підготовче відділення для іноземців та осіб без 

громадянства (наказ від 20 квітня 2018 року № 103-Н «Про створення 

підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства»); 

- з 15 травня 2018 року створено науково-практичний центр з 

організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства (наказ від 27 

квітня 2018 року № 113-Н «Про створення науково-практичного центру з 

організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства»). 

 

3. КАДРОВІ ЗМІНИ 

Кадрові зміни, які відбулися у 2017-2018 навчальному році: 

- з 18 жовтня 2017 року на посаду завідувача навчально-наукового 

проектного бізнес-центр (проектний бізнес-центр) призначено Бабенко Олену 

Миколаївну; 

- з 2 травня 2018 року на посаду завідувача підготовчого відділення 

для іноземців та осіб без громадянства призначено Стеценка Володимира 

Валерійовича. 
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- з 15 травня 2018 року виконання обов’язків директора науково-

практичного центру з організації набору на навчання іноземців та осіб без 

громадянства покладено на проректора з наукової роботи Гаркушу С.В. 

 

4. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

ЗАХОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ВИКОНАННЯ 

Оновлено Стратегію розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки, яка включає 

Місію, Візію та Стратегічні цілі забезпечення конкурентоспроможності 

університету на вітчизняному, європейському та світовому ринках освітніх 

послуг і праці.  

Розроблені та впроваджуються Заходи з реалізації Стратегії розвитку 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі» на 2017-2022 роки. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. 

№ 365 «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України 

від 27 липня 2016 р. № 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 р. № 978 (зі змінами та доповненнями), та 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№ 1187, з метою організованої підготовки до проведення чергової акредитації у 

зв’язку із завершенням терміну дії сертифікату про акредитацію на підготовку 

фахівців або у зв’язку із першим випуском фахівців за новими спеціальностями 

відповідно до Переліку 2015 року науково-навчальним центром були 

підготовлені накази про акредитацію напрямів підготовки та спеціальностей 

(наказ від 4 травня 2017 року № 103-Н «Про підготовку до акредитації 

спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа освітні програми «Готельно-

ресторанна справа», «Курортна справа» ступеня магістра та напряму підготовки 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра»; наказ від 4 травня 2017 року № 104-Н «Про підготовку до 

акредитації спеціальності 073 Менеджмент освітня програма «Бізнес-

адміністрування» ступеня магістра»; наказ від 4 травня 2017 року № 105-Н 

«Про підготовку до акредитації спеціальності 181 Харчові технології освітня 

програма «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»; 

наказ від 4 травня 2017 року № 106-Н «Про підготовку до акредитації 

спеціальності 242 Туризм освітня програма «Туризм»; наказ від 4 травня 2017 

року № 107-Н «Про підготовку до акредитації спеціальності 081 Право освітня 

програма «Право»; наказ від 5 вересня 2017 року № 183-Н «Про підготовку до 

акредитації спеціальності 075 Маркетинг освітня програма «Маркетинг»; наказ 

від 5 вересня 2017 року № 184-Н «Про підготовку до акредитації спеціальності 

071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит»; наказ від 5 

вересня 2017 року № 186-Н «Про підготовку до акредитації спеціальності 051 

Економіка освітня програма «Економічна кібернетика»; наказ від 5 вересня 
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2017 року № 187-Н «Про підготовку до акредитації спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування освітня програма «Банківська справа»; наказ 

від 30 березня 2018 року № 92-Н «Про підготовку до акредитації освітніх 

програм спеціальностей за освітнім рівнем бакалавра (скорочений термін 

навчання)». 

Протягом вересня 2017 року – червня 2018 року науково-навчальний 

центр спільно з з випусковими кафедрами, деканатами відповідних 

факультетів/інституту здійснив підготовку акредитаційних справ за освітніми 

програмами спеціальностей ступеня магістра та бакалавра. У січні-лютому 2018 

року в університеті працювало 9 акредитаційних комісій з акредитації освітніх 

програмам спеціальностей ступеня магістра, а в червні 2018 року в університеті 

працювало 12 акредитаційних комісій з акредитації освітніх програмам 

спеціальностей ступеня бакалавра. Відповідно до рішень Акредитаційної 

комісії України від 20 лютого 2018 року, протокол № 128, від 3 квітня 2018 

року, протокол № 129 та від 10 липня 2018 року № 131 всі 21 акредитаційні 

справи освітніх програм спеціальностей, які подані на розгляд, одержали 

позитивне рішення та отримали сертифікати відповідного рівня. 

В період з вересня 2017 року по червень 2018 року організовано та 

проведено:  

- АКРЕДИТАЦІЮ підготовки фахівців: 

Вперше за освітнім рівнем магістра спеціальності 081 Право, 242 Туризм. 

Чергова акредитація за освітнім рівнем магістра (але вперше за освітніми 

програмами) зіспеціальностей: 

спеціальність 051 Економіка освітня програма «Економічна кібернетика»; 

спеціальність 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і 

аудит»; 

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітня 

програма «Банківська справа»; 

спеціальність 073 Менеджмент освітня програма «Бізнес-

адміністрування» ступеня магістра;  

спеціальність 075 Маркетинг освітня програма «Маркетинг»; 

спеціальність 181 Харчові технології освітня програма «Технології 

зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»; 

спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа освітні програми 

«Готельно-ресторанна справа», «Курортна справа» ступеня магістра. 

Чергова акредитація за освітньо-кваліфікаційним рівнем баклавра з 

напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра. 

Чергова акредитація за освітнім рівнем баклавра (але вперше за освітніми 

програмами) зіспеціальностей:  

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітня програма 

«Документознавство та інформаційна діяльність», 

051 «Економіка» освітня програма «Економічна кібернетика», 

071 «Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит», 

075 «Маркетинг» освітня програма «Маркетинг», 
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072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма 

«Фінанси і кредит», 

081 «Право» освітня програма «Право», 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнІ програми 

«Товарознавство і торговельне підприємництво», «Експертиза та митна 

справа», 

122 «Комп’ютерні науки/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». 

- ЛІЦЕНЗУВАННЯ з метою збільшення ліцензованих обсягів 

підготовки фахівців за освітнім рівнем магістра. 

Науково-навчальним центром спільно з кафедрою менеджменту підготовлено 

ліцензійну справу з метою збільшення ліцензованого обсягу підготовки 

фахівців за освітнім рівнем магістра (з 175 до 250 осіб) зі спеціальності 073 

Менеджмент (наказ від 5 вересня 2017 року № 185-Н «Про збільшення 

ліцензованого обсягу підготовки магістрів зі спеціальності 071 «Менеджмент»), 

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. Рішення позитивне (Наказ МОН від 21.02.2018 р. 

№ 139-л, Рішення Ліцензійної комісії МОН України від 21.02.2018 р., протокол 

№ 86/2). 

Провжила 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 кадидатська) 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 
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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». 

Наказом МОН України від 10 травня 2017 р. № 693 Спеціалізованій 

вченій раді Д 44.877.01 надано право на період до 31 грудня 2019 р. проводити 

захисти 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), галузь науки 

– економічна.  

За звітний період спеціалізована вчена рада провела 2 засідання, на яких 

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.  

Відхилених дисертацій не було. Членів спеціалізованих учених рад, які 

відвідали менше половини засідань рад – немає. 

ОТРИМАНО НАГОРОДИ:  

Протягом 2017-2018 навчального року були нагороджені 32 працівники 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі»:  

присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» 

Шкурупій  О.В. – завідувачка кафедри міжнародної економіки, д.е.н., 

професор; 

Почесною грамотою Верховної Ради України 

Бобух Н.М. – завідувачка кафедри української та іноземних мов,  

д.філол.н., професор; 

Почесною грамотою Федерації професійних спілок України: 

Стефанюк О.Д. – доцент кафедри економіки підприємства та економічної 

кібернетики, к.е.н.; 

Почесною грамотою Всеукраїнської центральної спілки споживчих 

товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України 
Строчихін Ю.Ф. – завідувач кафедри статистики, к.е.н., доцент, 

Гармаш Н.М. – начальник відділу кадрів університету, 

Садова С.В. – директор бібліотеки університету; 

Грамотою Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК 

Профспілки працівників споживчої кооперації України 

Іщенко В.Л. – завідувачка кафедри ділової іноземної мови, к.філол.н., 

доцент,  

Капліна Т.В. – завідувачка кафедри готельно-ресторанної та курортної 

справи, д.т.н., професор, 

Лаврик Г.В. – завідувачка кафедри правознавства, д.ю.н., професор, 

Єгоричева С.Б. – професор кафедри фінансів, д.е.н., професор, 

Карцева В.В. – завідувачка кафедри фінансів, д.е.н., доцент, 

Манжура О.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, професор 

кафедри економічної теорії та прикладної економіки, д.е.н., 
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Білоброва Т.О. науковий співробітник науково-практичного центру з 

організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства , доцент 

кафедри міжнародної економіки, к.е.н., доцент; 

Грамотою Полтавської обласної ради 

Педченко Н.С. – перший проректор університету, д.е.н., професор,   

Яріш О.В. – доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент; 

Грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації 

Гудзь Т.П. – доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент, 

Фисун І.В. – доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент; 

Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради  

(з нагрудним знаком) 

Барибіна Я.О. – доцент кафедри менеджменту, к.е.н., доцент; 

Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради 

Івасенко О.А. – директор департаменту маркетингу  університету, доцент 

кафедри маркетингу, к.е.н. (два рази: 2017, 2018 рр.),  

Фешина С.П. – заступник начальника фінансово-економічного управління 

університету, 

Прасолова С.П. – доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент, 

Михайлова Н.В. – доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент, 

Верезомська С.Ж. – доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, к.і,н., 

доцент, 

Діденко Л.М. – начальник редакційно-видавничого відділу, голова 

профспілкового комітету університету, 

Сергійчук В.О. – старший викладач кафедри економіки підприємства та 

економічної кібернетики, 

Чайка І.П. – доцент кафедри менеджменту, к.е.н., доцент; 

Подякою міського голови (з нагрудним знаком) 

Зінчик С.М. – головний бухгалтер, в.о. начальника фінансово-

економічного управління університету;  

Подякою міського голови 

Тимошенко О.В. – доцент кафедри фінансів, к.е.н.,  

Гасій О.В. – доцент кафедри фінансів, к.е.н.; 

Почесною відзнакою «За вагомий внесок у розвиток університету»  

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

Оберемок В.М. – доцент кафедри технологічного обладнання харчових 

виробництв і торгівлі, к.т.н., доцент; 

Шимановська-Діанич Л.М. – завідувачка кафедри менеджменту, д.е.н., 

професор. 

ПРОВЕДЕНО: 

Ресертифікаційний аудит системи управління якістю діяльністю 

університету. 

У зв’язку із закінченням терміну дії міжнародного стандарту 

ISO 9001:2008, введенням в дію міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та 
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закінченням терміну дії сертифікату відповідності системи управління якістю 

щодо вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в 

міжнародній системі сертифікації DGS за № 440030 GM08 (08.07.2018 року) 

відповідно до договору від 22 березня 2018 року № 057/DQS з товариством з 

обмеженою відповідальністю Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ» 

Української асоціації якості та наказів від 06 березня 2018 року№ 79-Н «Про 

проведення ресертифікаційного аудиту системи управління якістю діяльності 

університету аудиторами Української асоціації якості», від 5 квітня 2018 року 

№ 12 «Про проведення 2-го етапу ресертифікаційного аудиту системи 

управління якістю діяльності університету аудиторами Української асоціації 

якості» проведено ресертифікаційний аудит системи управління якістю 

діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі». 

Відповідно договору з Органом сертифікації систем менеджменту 

(Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ») від 22 березня 2018 року № 057/DQS 

та наказів по університету від 6 березня 2018 року № 79, від 5 квітня 2018 року 

№ 12 у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 29 березня і 2-4 травня 2018 року проведено перший та 

другий етапи ресертифікаційного (перехідного) аудиту системи управління 

якістю діяльності університету. 

Мета ресертифікаційного (перехідного) аудиту – отримання аудиторами 

Міжгалузевого центру якості «ПРИРОСТ» документованих доказів щодо 

відповідності діючої системи управління якістю діяльності університету 

вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. 

Під час проведення ресертифікаційного (перехідного) аудиту 

аудиторською групою перевірено актуалізацію внутрішніх нормативних 

документів системи управління якістю діяльності; проведено аудит якості 

управління такими процесами: «Стратегічне планування», «Оперативне 

управління», «Міжнародне співробітництво», «Інформаційні ресурси», 

«Наукова діяльність», «Маркетинг ринку праці і освітніх послуг», 

«Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації», «Управління 

інфраструктурою та матеріально-технічними ресурсами», «Навчально-

методичне забезпечення», «Освітній процес», «Формування контингенту 

студентів», «Виховання студентської молоді», «Фінансове планування», 

«Соціальний захист персоналу і студентів», «Управління персоналом», 

«Внутрішній аудит», «Моніторинг якості освітніх послуг» і «Аналіз системи 

управління якістю з боку керівництва» шляхом спілкування з персоналом 

університету та співставлення отриманої інформації з документами системи 

управління якістю діяльності університету, відповідних кафедр і структурних 

підрозділів. 

Таким чином, аудитори отримали підтвердження того, що управління 

процесами в університеті відповідає вимогам нової версії міжнародного 

стандарту – ISO 9001:2015. В університеті актуалізовано перелік і контент 

процесів системи управління якістю діяльності; вдосконалена модель системи 
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управління якістю діяльності та схема взаємозв’язків процесів; впроваджено 

лідерську парадигму; здійснюється визначення та аналіз ризиків, як зовнішніх 

так і внутрішніх; розробляються та виконуються дії щодо зменшення впливу 

ризиків на очікувані результати діяльності; створено умови для участі студентів 

у програмах стажування та проходження виробничої практики за кордоном, 

участі науково-педагогічних працівників і співробітників у грантових проектах 

і програмах, реалізуються умови міжнародної академічної мобільності; 

запроваджено офіс студентського омбудсмена. 

На підставі даних і висновків, одержаних під час першого і другого етапів 

ресертифікаційного (перехідного) аудиту, аудиторська група прийняла таке 

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 видати Вищому навчальному 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

сертифікат відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. 

Аудиторською групою були визначені рекомендації, спрямовані на 

поліпшення системи управління якістю діяльності університету та підвищення 

її результативності, а саме: 

1. Ширше використовувати сертифікат IQNet в іміджевій рекламі та в 

залучені іноземних вступників.  

2. Запровадити бальну оцінку ризиків та відсоткову оцінку заходів, 

спрямованих на зменшення ймовірності їх виникнення та ступеню впливу.  

3. При проведенні анкетування зацікавлених сторін з метою оцінювання 

їх задоволеності щодо надання освітніх послуг передбачити аналіз причин за 

умови виявлення низької якості послуг.  

4. Розглянути питання щодо доопрацювання або заміни програмного 

забезпечення Servise Desk, яке використовується навчальною-науковим 

інформаційним центром, з метою покращення контролю виконаних робіт.  

При проведенні ресертифікаційного аудиту СУЯ аудиторська група 

високо оцінила ефективність системи управління якістю діяльності 

університету, та відзначила, що колектив університету надав яскраві докази 

того, що університет постійно розвивається, впроваджуються нові проекти. 

У відповідності до рішення аудиторської групи Органу сертифікації 

«ПРИРОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав 

сертифікати IQNet, DQS і УАЯ, які засвідчують, що університет впровадив та 

використовує систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного 

стандарту ISO 9001:2015. Термін дії сертифікатів до 19 липня 2021року. 

Внутрішній аудит процесів діяльності університету 

Метою проведення внутрішнього аудиту, як і інших видів аудиту, є 

отримання документальних доказів здійснення діяльності відповідно до 

зазначених вимог. У нашому випадку, це документовані докази якісного 
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управління процесами діяльності університету. Документовані докази надають 

можливість зробити висновок, як про результативне управління, так і навпаки. 

Відповідно до Плану-графіку проведення внутрішнього аудиту процесів 

діяльності університету, затвердженого ректором 5 вересня 2017 року, науково-

методичним центром управління якістю діяльності протягом 2017-2018 

навчального року проведено внутрішній аудит управління процесами 

«Оперативне управління», «Освітній процес» («Навчальна діяльність», 

«Навчально-організаційний процес», «Засоби контролю знань, вмінь і 

навичок», «Управління студентами, знання, вміння та навички яких не 

відповідають вимогам»), «Наукова діяльність», «Навчально-методичне 

забезпечення», «Управління персоналом», «Інформаційні ресурси», 

«Моніторинг якості освітніх послуг», «Післядипломна освіта та підвищення 

кваліфікації». 

Внутрішній аудит управління даними процесами проведено на кафедрах, 

які відповідно до наказів, повинні були проходити акредитацію, а саме: 

технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, менеджменту, 

туристичного та готельного бізнесу, правознавства, готельно-ресторанної та 

курортної справи, бухгалтерського обліку і аудиту, маркетингу, фінансів та 

банківської справи. 

Проведено внутрішній аудит на кафедрах правознавства і туристичного 

та готельного бізнесу. Підготовлено заключні звіти, проведено заключні 

наради, складено лист реєстрації невідповідностей, розроблено план 

коригувальних дій, підготовлено розпорядження від 12 березня 2018 року № 66 

«Про результати проведення внутрішнього аудиту якості управління 

процесами на кафедрах туристичного та готельного бізнесу і правознавства», 

встановлено терміни виконання коригувальних дій – травень і вересень 2018 р. 

(перевірка якості управління індивідуальними планами роботи науково-

педагогічних працівників). 

На сучасному етапі розвитку вищої школи особливої актуальності 

набуває управлінська лідерська парадигма, яка сьогодні успішно 

імплементується у переважній більшості українських вишів. 

Колектив ПУЕТУ 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 2016 році в університеті створено навчально-науковий 

інститут лідерства, розроблена Програма «Заходів розвитку лідерського 

потенціалу студентів ПУЕТ», яка є складовою кваліфікаційної програми 

підготовки фахівця. Відповідно до мети формування висококваліфікованого 

фахівця, успішного в професії та щоденному житті, визначено ряд завдань 

серед яких: 

 забезпечення університету статусу лідера в інноваціях й активного 

впливу на майбутнє українського суспільства і держави, заохочення 
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персонального лідерства, ініціативності та відповідальності за розвиток 

української освіти, науки й інших сфер своєї діяльності; 

 підвищення значущості стратегічного лідерства, динамічне та 

послідовне культивування цінностей економіки знань (безперервний розвиток, 

командна робота, інновації, результативність); 

 забезпечення лідерства університету на ринку України щодо 

інтернаціоналізації освітнього процесу, розробки англомовних навчальних 

програм, навчальних програм, що викладаються іншими іноземними мовами, 

створення подвійних та спільних дипломів, забезпечення мобільності; 

 забезпечення лідерства університету в сфері практико орієнтованого 

навчання шляхом збільшення кількості баз стажування у різних країнах світу, 

оптимізації навчальних планів; 

 забезпечення лідерства університету в 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 потребою) та розвиток 

лідерських якостей; 

 забезпечення  розвитку навичок відповідно європейських стандартів 

менеджменту якості;  

 формування простору відкритого партнерства (абітурієнт, студент, 

колега, бізнес, громадськість). 

Відповідно до визначених завдань, навчально-науковим інститутом 

лідерства у цьому навчальному році реалізується ряд заходів навчального та 

дослідницького характеру: Підвищення кваліфікації працівників системи 

споживчої кооперації у руслі концепції «Освіта впродовж життя». 

Директор навчально-наукового інституту лідерства взяла участь у 

щорічному традиційному семінарі з головами правлінь обласних споживспілок 

у Чернівцях «Про корпоративну культуру сучасної компанії», провівши міні-

тренінг «Емоційний інтелект – інструмент продуктивних відносин і соціального 

успіху». Так само проведено ряд тренінгів із цієї теми та з теми «Управління 

стресом»  для керівників Миколаївської, Полтавської споживспілок, керівників 

Лубенської та Гребінківської районних споживчих товариств, управлінського 

складу нашого університету .  

Для вивчення світового та вітчизняного досвіду реалізації впровадження 

лідерського підходу до підготовки фахівців нового покоління – лідерів у сфері 

економіки, управління, харчових та інформаційних технологій 4жовтня 2017 

року ректором та навчально-науковим інститутом лідерства ініційована зустріч 

з директором Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук 

України, д. п. н., професором Калашніковою С.А., на тему «Викладання у 

вищій освіті: сучасні тенденції та виклики» та «Трансформація управління 

сучасним університетом (для управлінських та студентських лідерів)», яка 
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поділилася баченням алгоритму побудови системи управління й інституційного 

розвитку сучасного університету.  

Команда університету взяла участь у проекті еліт «Університетське 

лідерство». Пройшла тренінгові підготовку та  познайомилась з реалізацією 

лідерської парадигми в університетах Британії ( Саусгемптон та). 

В рамках договору, укладеного між ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та німецькою неурядовою компанією 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

продовжується реалізація програми підвищення кваліфікації працівників 

міськвиконкому «Кваліфікація 2030» в рамках реалізації проекту «Інтегрований 

розвиток міст в Україні» КО «Інститут розвитку міста». Командою тренерів 

навчально-наукового інституту лідерства: Бабенко О.М., Бобух Н.М., 

Бульченко А.В.,  Делією О.В., Карманенком В.В., Кислою К.І., Костишиною 

Т.А., Нестулею С.І., Романчук В.В.,  Степановою Л.В. проведено тренінги: 

«Креативний активізм», «Мова ділового спілкування», «Діловодство. Сучасні 

правила оформлення документів», «Управління конфліктом», «Майстерність 

публічних виступів. Презентація та модерація дискусій», «Громада і влада 

міста. Ефективні механізми взаємодії», «Основи графічного дизайну», 

«Управління персоналом», «Маніпуляційна стійкість в державному 

управлінні», «Корпоративна культура», «Створення ефективної та 

вмотивованої команди», «Ефективна комунікація», «Мотивація, само мотивація 

та їх практичні способи», «Зміни, адаптація до змін. Стратегічне мислення», 

«Управління стресом», «Професійне вигорання». 

Навчально-науковий інститут лідерства продовжує співпрацю з 

Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій. Спільно підготовлені   Навчальні 

програми: «Формування регіонального лідера управлінця» Нестуля О.О., 

Нестуля С.І., Осипенко Н.М; «Орієнтовна програма навчальних заходів літньої 

школи для депутатів» Нестуля О.О, Нестуля С.І., Делія О.В., Хівренко І.В. 

Любченко О.О. Проведено ряд тренінгів та практичних занять із застосуванням 

інтерактивних технологій.  

Директор навчально-наукового інституту лідерства Нестуля С.І., 

реалізовуючи управлінську лідерську парадигму щедро ділиться досвідом 

використання інноваційних освітніх технологій з викладачами вищих 

навчальних закладів України. Проведено ряд тренінгів за авторською 

програмою: «Інноваційні методики викладання у вищій школі: Новітнє в 

європейській та світовій практиці». Нестулею С.І. спільно з доцентом кафедри  

кандидатом психологічних наук Тодоровою І.С. підготовлена та реалізується 

програма підвищення кваліфікації працівників соціальних служб державних 

органів та місцевого самоврядування: «Психологічне забезпечення ефективного 

функціонування особистості та організації».  

Найважливішим напрямком роботи навчально-наукового інституту 

лідерства є навчально-тренінгова та дослідницька робота зі студентською 

молоддю університету. Розвиваючи університет як «Територію успіху» для 
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студентів та випускників навчально-науковий інститут лідерства організовує 

зустрічі з успішними випускниками університету різних років. Під час тижня 

«Університетськї освіти» студенти першокурсники зустрілися з Масловською 

Анною – випускницею 2002 року спеціальності «Міжнародна економіка», 

старший фінансовий директор компанії «VISA», регіону Центральної Європи, 

Близького Сходу і Африки (регіональний офіс компанії знаходиться в м. Дубаї, 

ОАЕ.  Не менш цікавою для студентів стала зустріч в «Території успіху» з 

випускником університету першим лідером студентського самоврядування  

Євгеном Крамаренком (фото). До дня місцевого самоврядування  «Території 

успіху» стали змістовними та конструктивними майданчиками дискусій 

студентської молоді із досвідченими та успішними випускниками - депутатами  

різних рівнів, лише у міській раді сьогодні їх – 8. Студенти задавали запитання  

не лише про студентське життя в рідній alma mater, але й про сучасну 

молодіжну політику місцевих органів самоврядування. Роботу «Школи 

лідерства» цього року побудовано в системний спосіб. Тренерами Світланою 

Нестулею та Оленою Бабенко в перший тиждень університетської освіти 

проведено тренінг «Мій лідерський потенціал» у 22 групах першокурсників. 

Тренінг: «Навички високоефективних людей: Проактивність» відвідали 15 груп 

першокурсників. Тренінг «Робота в команді» проведено для 6 груп 

першокурсників. Тренер Олена Бабенко – лідер студентського самоврядування 

2000. років провела серію тренінгів для самоврядних органів факультетів та 

інституту.  

ННІЛ долучився до розвитку лідерського потенціалу школярів міста, які 

із задоволенням беруть участь у майстер-класах та тренінгах,  які постійно 

проводить  його директор Світлана Нестуля.  

Не обійшлася без навчально-наукового інституту лідерства і організація 

Школи лідерів: «Разом ми зможемо більше», де Світлана Іванівна Нестуля як 

депутат міської ради провела ряд неймовірно цікавих тренінгових занять зі 

студентською молоддю різних вишів міста Полтави.  

У поточному навчальному році навчально-науковий інститут лідерства 

була розроблена та запропонована програма дослідження лідерського 

потенціалу студентів першокурсників та навчально-педагогічних працівників 

університету. М. Недаєвою підготовлена сторінка відкритого доступу 

«Лідерський потенціал», за якою усі студенти першого курсу можуть оцінити 

свої лідерські можливості та отримати консультацію з розвитку лідерського 

потенціалу. 

25 січня 2018 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» радо відкрив двері для студентів поважного 

віку 55+. До нас завітало 332 слухачі, які виявили бажання  приєднатися  до 

процессу освіти впродовж життя (osvita – лат. «оs» – кістяк, хребет, вісь, «vita» 

– життя). 17 лютого 2018 року відбулася урочиста посвята у студенти 

Університету третього віку( УТВ) з врученням ректором ПУЕТ  професором 

О.О.Нестулею офіційних документів особисто кожному поважному студенту. У 

першому семестрі слухачам запропоновано базовий світоглядний рівень, який 

актуалізований  процесами соціально-культурної трансформації, змінами в 
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глобалізованому, динамічному інформаційному світовому просторі , набуттям 

українським суспільством нової якості. 

Як відомо, Україна входить до 30 найстаріших країн світу. Згідно з 

національним демографічним прогнозом на період до 2025 року частка осіб 

віком від 60 років становитиме 25%, а у 2030 році – понад 26%. У січні 2018 

року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням схвалив Стратегію 

державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на 

період до 2022 року. Документ передбачає комплексні заходи щодо підтримки 

громадян похилого віку, забезпечення їх активної участі в суспільному 

розвитку, підвищення якості життя, захисту прав. 

Концепція освіти для людей похилого віку є частиною сучасної 

парадигми безперервної освіти, актуальність якої полягає у глибинній потребі 

об’єднання людства на основі певних ціннісних та цільових орієнтирів 

світового співтовариства. Обумовлена вона прогресом науки та техніки, 

широким застосуванням інноваційних технологій. 

Поняття «освіта впродовж життя» виникло у ХХ столітті, але його витоки 

можна віднайти ще у стародівніх філософів. На теренах наших земель відомий 

лікар і педагог М.І.Пирогов у 1855 р. відкрив першу безкоштовну школу для 

дорослих. 

Вперше про безперервність освіти заговорили у 1968 р. на генеральній 

конференції ЮНЕСКО та у 1972 р. на  міжнародній конференції  освіти 

дорослих. 

Перший унівеситет для людей зрілого віку був заснований у 1973 р. в 

Тулузі професором П.Велла. Ця ідея отримала популярність і швидко 

поширилася по земній кулі. Сьогодні у багатьох країнах світу США, Японії, 

Франції, Німеччині, Польщі, Білорусії, Україні, Молдові та ін. відкриті 

спеціальні курси, навчальні центри, народні університети та факультети для 

літніх людей. Створено міжнародне об’єднання університетів третього віку, яке 

діє під девізом: «Найбільшим культурним досягненням народу є його щасливі 

люди похилого віку». 

Сучасний економічний та соціальний стан в Україні, на жаль, не 

полегшує, а лише ускладнює життя зрілих та літніх людей. У зв’язку з цим 

необхідність збереження їх активного життя   за допомогою  навчання - одна з 

актуальних тем нашого сьогодення. Відкриття Університету третього віку стало 

логічною подією, оскільки ЗВО Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» завжди в авангарді світових трендів та  нових  освітніх 

тенденцій, також ми повністю розділяємо принципи та цінності  міжнародного 

об’єднання університетів третього віку. Навчання в Університеті спрямовано на 

персональний розвиток, соціальну адаптацію та збереження активної життєвої 

позиції людей віку 50+ та зрілого віку 65+, 75+. 

Ідею проекту Університету третього віку під керівництвом ректора 

професора О.О.Нестулі взялася втілювати ініціативна група молодих та 

завзятих навчально-педагогічних працівників у складі: докторів економічних 

наук, професорів першого проректора Н.С.Педченко, проректора з навчально-

виховної роботи О.В.Манжури, та кандидатів наук, доцентів: директора 
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навчально-наукового інституту лідерства С.І.Нестулі, директора науково-

навчального центру Н.В.Герман, директора департаменту маркетингу 

О.А. Івасенко, начальника редакційно-видавничого відділу Л.М.Діденко, 

І.В. Усанова, О.В. Делії, І.П. Чайки, С.О. Шарої, Ю.В. Карпенка та старших 

викладачів та асистентів: В.В. Карманенка, В.В. Бенях, В.О. Сергійчук, 

З.П. Рачинської, О.М. Бабенко. Ініціативна група збиралася на мозкові штурми, 

обговорювала стратегію просування ідеї навчання серед людей похилого віку та 

залучення їх до співпраці задля формування середовища спілкування, 

самореалізації та саморозвитку з метою їх ре соціалізації в інформативному 

середовищі та поліпшення їх соціальної функціональності. 

До групи ініціаторів долучилися професори і доценти, які погодилися на 

волонтерських засадах поділитися своїми науковими доробками та знаннями у 

різних галузях наук, прочитавши лекції та провівши практичні заняття зі 

слухачами Університету третього віку. Серед них доктори наук, професори: 

Н.М. Бобух, Н.В. Карпенко, І.М. Петренко, В.В. Іванова, О. Коваленко 

кандидати наук, доценти: З.М. Гайворонська, Ю.О. Басова, В.І. Дмитренко, 

Л.М. Страшко, О.В. Горячов, О.В. Делія, І.П. Чайка, Т.П. Гудзь, Л.Г. Савченко, 

О.В. Яріш, Н.В. Рогова, О.М. Зінченко, В.В. Карманенко, І.С. Тодорова, Т.І. 

Губіна, Н.А. Новицька. 

Студентам Університету третього віку запропоновано різнобічний набір 

тем: «Історичне краєзнавство», «Мовний етикет», «Як не піддатися впливу 

реклами на свідомість споживачів», «Управління конфліктами», «Управління 

стресом», «Спілкування», «Гігієна харчування», «Складання ощадливого 

бюджету сімї», «Планування інвестиційного життя з урахуванням наявних 

можливостей», «Управління часом, або як встигнути», «Гостинність у домі. 

Серверування столу», «ОСББ від створення до організації роботи». «Навчись 

заробляти гроші на свої мрії», «Плюси і мінуси міжнародної інтеграції», 

«Інструкція для використання homo sapiens людини розумної віком 50+» 

«Новий погляд на твори полтавських митців. Актуальність та соціальна 

мудрість для сучасних українців», «Кольорові рішення інтер’єрів», «Експрес-

методи визначення якості та безпечності продуктів харчування», «Вчимося 

жити якісно», «Основні забруднювачі сировини та продуктів харчування. З 

особливою гордістю варто відзначити роботу групи студентів-волонтерів, які 

не просто відгукнулися на запит викладачів допомогти у навчанні 

комп’ютерній грамотності слухачів університету третього віку, але проявили 

неабияку ініціативність, людяність та професіоналізм. Щоб стати 

конкурентоспроможним фахівцем студент впродовж навчання має отримати 

ряд не лише професійних, але й соціально-життєвих компетентностей. Робота у 

волонтерському загоні зі слухачами УТВ – найкращий формат для набуття 

відповідного компетентнісного досвіду. Пишаємося нашими студентами-

студентами-волонтерами. Сподіваємось їхні батьки пораділи, коли отримали 

Подяку університету за підписом ректора за виховання сина чи доньки. 

І звісно не можемо не поділитися тими приємними відгуками, які в 

усному і в письмовому вигляді висловлюють вдячні слухачі Університету 

третього віку на адресу наших викладачів та студентів, усього професійного 
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науково-педагогічного колективу: «Ми в захваті від таких професійних 

викладачів. Отримали більше, ніж очікували», «Все понравилось. Мое 

движение началось», «Тема раскрыта очень доходчиво, затронуты основные 

вопросы жизни и ресурсов человека, влияние их генетических, химических и 

других средств. Благодарим за содержательное занятие», «Лектор Віта 

Василівна Сарапин вразила нас глибиною знань, висотою культури, широтою 

ерудиції, співучістю мови та справжньою інтелігентністю. Запалила нас 

любов’ю до літературного надбання Полтавщини», «Дякуємо за змістовні 

заняття Карпенко Н.В.», «Відкрили для себе Полтаву по новому, дякуючи 

погляду краєзнавця Ірини», «Мовного етикету побільше. Дуже цікава пара», 

«Ваші кіно-кейси пробуджують жагу до життя і осмислення себе по новому». І 

так в усіх відгуках. Приємно робити змістовні речі, які наповнюють твоє життя 

та життя інших особливим сенсом. Небайдужість, взаємоповага, толерантність, 

терпимість, обмін досвідом, бажання допомагати – це не пафосні слова – це ті 

загальнолюдські цінності, які залишають нас людьми. 

За період з початку 2018 року співробітниками університету було 

написано та подано на розгляд для можливості фінансування до всеукраїнських 

та міжнародних фондів 13 проектів, 3 з яких, на сьогодні, підтримані.  

У рамках проекту Мінекономрозвитку «Підготовка фахівців у системі 

Прозорро» було впроваджену на рівня магістра освітню програму «Публічні 

закупівлі» в рамках спеціальності 076 Підприємництво, торгівлі та біржова 

діяльність. 

Розроблена програма співпраці та портфель освітніх можливостей ПУЕТ 

для роботи з об’єднаними територіальними громадами (ОТГ), які були 

презентовані на Міжрегіональному бізнес-орієнтованому інноваційному форумі 

«Відкрий Полтавщину». 

Налагоджена співпраця з Агенцією регіонального розвитку. В межах 

співпраці були здійснені візити до Омельницької, Ланнівської, Машівської, 

Великобагачанської, Біоцерківської ОТГ. 

За 2017-2018 навчальний рік Навчально-науковим проектним бізнес-

центром: 

Проведено моніторинг можливостей розбудови підприємницького 

напряму університету та збір пропозицій щодо тематик тренінгів, круглих 

столів, майстер-класів від кафедр та структурних підрозділів ПУЕТ з метою 

надання в подальшому консалтингових послуг (жовтень – листопад 2017 р.).  

Проводилася постійна робота з випускниками університету, так були 

організовані відкриті лекції випускника університету, адвоката-практика 

Крамаренка Є.В. (листопад 2017 р. та березень 2018 р.). Взято участь у 

організації, підготовці та проведенні зустрічі випускників ПУЕТ (ПУСКУ, 

ПКІ), які є депутатами Полтавської міської ради  в рамках відзначення Дня 

місцевого самоврядування (7 грудня 2017 р.). Організовано та проведено 

зустріч випускників студентського самоврядування ПУЕТ (ПУСКУ, ПКІ) 

присвяченого 15-літтю заснування Студентської ради ПУЕТ (в рамках 

святкування Дня університету, травень 2018 р.). Проводилася організація 
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ювілейних зустрічей випускників ПУЕТ (ПУСКУ, ПКІ) (протягом навчального 

року). 

Налагодження співпраці Студентської страхової агенції (ССА) з  АТ «СГ 

Ю.Бі.Ай» : проведення зустрічей з керівництвом компанії, завідувачем кафедри 

фінансів та банківської справи, студентами, які працюють в ССА; організація 

зустрічей працівників ССА з працівниками структурних підрозділів ПУЕТ, 

кафедрами; організація співпраці між ССА та відокремленою полтавською 

філією страхової компанії» АТ «СГ Ю.Бі.Ай».  

Були організовані та проведені тематичні майстер-класи по розпису 

пряників (лютий 2018 р.); майстер-класи для студентів спеціальності «Туризм» 

за темою «Просування туристичного продукту» (лютий, березень 2018 р.). 

Організовано та проведено семінар «Фандрайзинг: як залучити кошти до 

свого проекту» для членів Студентської  ради ПУЕТ, членів студентської ради 

інституту економіки, управління та інформаційних технологій та для членів 

студентських рад факультетів: товарознавства, торгівлі та маркетингу; 

харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. 

Взято участь у роботі творчої групи по підготовці пакету консалтингових 

пропозицій для об’єднаних територіальних громад Полтавської області (лютий 

– березень 2018 р.). 

В рамках проектної роботи був підготований пакет документів та подана 

заявка для участі у конкурсі на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за 

особливі досягнення молоді у розбудові України. А також підготовлений пакет 

документів, презентацій та подані заявки для участі у конкурсі стартап-проектів 

Всеукраїнського фестивалю інновацій при МОН України: «Енергоефективне 

обладнання для смаження м’яса» (автор Скрипник В.О.); «Спа меню для 

довголіття» (автор Дубова Г.Є.). 

Участь у STARTUP презентації студентських інноваційних проектів 

організованій МОН України та мережею академічних бізне-інкубаторів YEP! 

(травень 2018 р.). 

Взято участь у роботі оргкомітету по проведенню відкриття обласної 

школи шкільного самоврядування (травень – червень 2018 р.). 

Відповідно до договору про співпрацю між Федерацією Канадських 

муніципалітетів, Полтавською міською радою та ПУЕТ в рамках реалізації 

проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» 

(ПРОМІС) проводиться організація реалізації практичної частини проекту 

(травень – вересень 2018 р.). 

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 
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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 2017-2018 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 (наках від 3 травня 2017 року № 94-Н 

«Про організацію та проведення щорічного оцінювання фізичної підготовки 

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 (наказ від 15 травня 2017 

року № 120-Н «Про внутрішню атестацію науково-педагогічних працівників 

кафедри міжнародної економіки, студентів спеціальності «Міжнародна 

економіка» з англійської мови»). 

З метою участі у проекті Erasmus+ MHEI-ME «Магістерська програма з 

підприємництва консорціуму закладів вищої освіти» проведено внутрішню 

атестацію претендентів-студентів та членів робочої групи на предмет рівня 

володіння англійською мовою (наказ від 16 лютого 2018 року № 53-Н «Про 

внутрішню атестацію претендентів-студентів та членів робочої групи на 

предмет рівня володіння англійською мовою для участі у проекті Erasmus+ 

MHEI-ME «Магістерська програма з підприємництва консорціуму закладів 

вищої освіти»). 

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 2017 року по 1 травня 2018 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 



 19 

комісію та організовано науково-навчальним центром процес проведення 

атестації держслужбовців.  

Наказом від 29 листопада 2017 року № 293-Н внесено зміни до «Порядку 

атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного 

володіння державною мовою» згідно Постанови 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». 

Станом на 31 серпня 2018 року проведено 63 засідання Атестаційної 

комісії, тому числі у 2017-2018 навчальному році – 50 засідань, атестацію 

успішно пройшли 1486 осіб, у тому числі у 2017-2018 навчальному році – 1219 

осіб. 1 особа не пройшла атестацію щодо вільного володіння державною 

мовою. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Станом на 1 вересня 2018 року на кафедрах буде працювати …… 

науково-педагогічних працівників (в порівнянні з 286 у 2017-2018 навчальному 

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

педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями складає 

– …….%. 

За 2017-2018 навчальний рік захищено 2 докторські дисертації та 4 

кандидатських дисертацій. 

2 докторські дисертації: 

кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

1. Кулик Вікторія Анатиоліївна  

2. Білокінь Руслан Михайлович  

4 кандидатських дисертацій: 

кафедра правознавства 

1. Брюховецька Марина Сергіївна 

кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства 

2. Левченко Юлія Вікторівна 

3. Горобець Олександра Михайлівна 

кафедра управління персоналом і економіки праці 

4.  Бабенко Олена Миколаївна. 

В університеті протягом 2017-2018 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; освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста – за 5 галузями знань, 17 спеціальностями, 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 2018 

року становить ……… (в 2017-2018 навчальному році – 6247) осіб. За денною 
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формою в університеті навчається ………. 

За результатами літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 навчального року 

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

якісна – 56,86%. 

У 2017-2018 навчальному році проведено підсумкову атестації та захист 

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

відривом від виробництва за освітньо-кваліфікаційними рівнями/ступенями 

бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямами підготовки (програмами 

професійного спрямування) та спеціальностями «Документознавство та 

інформаційна діяльність», «Право», «Економічна кібернетика», «Міжнародна 

економіка», «Фінанси і кредит» (ППС «Фінанси», «Банківська справа»), 

«Банківська справа», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг», 

«Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент» («Менеджмент 

організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), «Менеджмент 

організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності», «Товарознавство і торговельне підприємництво» (ППС 

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

митній справі»), «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та 

експертиза в митній справі», «Інформатика», «Соціальна інформатика», 

«Харчові технології та інженерія» (ППС «Технології харчування»), «Технології 

в ресторанному господарстві», «Готельно-ресторанна справа», «Готельна і 

ресторанна справа», «Туризм», 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 і адміністрування», «Бізнес-

адміністрування», 075 «Маркетинг» освітня програма «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітні програми 

«Товарознавство і комерційна діяльність», «Експертиза та митна справа», 

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

«Право», 181 «Харчові технології» освітні програми «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», «Курортна справа», 242 

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

«Місцеве самоврядування». 

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 вищих навчальних закладах. Навчальні заняття і 
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самостійна робота студентів проводилися за стабільними графіками освітнього 

процесу і оновленими робочими навчальними планами. Кафедри створили 

якісне методичне забезпечення аудиторних занять, позааудиторної самостійної 

роботи шляхом виконання студентами індивідуальних завдань, ситуаційних 

задач, ділових ігор тощо. 

Комплексні підсумкові екзамени, захист дипломних і магістерських робіт 

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-професійних 

програмах; тести і ситуаційні завдання складені за реальними даними про 

діяльність підприємств. Науково-навчальний центр, в.о. директора Інституту 

економіки, управління та інформаційних технологій, декани факультетів 

харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, 

товарознавства, торгівлі та маркетингу і завідувачі випускаючих кафедр 

своєчасно і якісно організували всю підготовчу роботу до проведення 

підсумкової атестації студентів, склали розклад, забезпечити проведення 

підсумкових лекцій і консультацій, скомплектували групи студентів-

випускників, забезпечили відповідною навчально-методичною літературою, 

підготували аудиторії, в яких відбувалися засідання екзаменаційних комісій. 

На завершальному етапі випускних випробувань при складанні 

комплексних підсумкових екзаменів та захисті дипломних, магістерських робіт 

студенти показали достатній рівень знань і вмінь застосування їх при виконанні 

конкретних практичних завдань. 

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня бакалавра у 

2017-2018 навчальному році відбувалася за 18 напрямами 

підготовки/спеціальностями/освітніми програмами. Загальна кількість 

випускників освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня бакалавра склала 526 осіб, 

у тому числі 44 – іноземні громадяни. Дипломи з відзнакою отримали 86 

студентів (з них – 4 іноземці), у тому числі: Інститут економіки, управління та 

інформаційних технологій – 58 студентів (або 21,48 % від кількості випускників 

інституту), товарознавства, торгівлі та маркетингу –14 студентів (14,5%), 

харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу – 14 

студентів (8,8%). Якісна успішність складання комплексного підсумкового 

екзамену за фахом (професійним спрямуванням) у 2017-2018 навчальному році 

склала 77,8% (у минулому році – 73,6%). Найвищий відсоток студентів, які 

отримали оцінки «відмінно» та «добре» за результатами складання 

комплексного підсумкового екзамену за фахом (професійним спрямуванням), 

мали напрями підготовки (освітніми програмами) ;«Управління персоналом та 

економіка праці» – 100% (у минулому році – 100,0%), 075 Маркетинг (освітня 

програма «Маркетинг»)– 92,3% (у минулому році – 100,0;«Економіка 

підприємства» – 83,3% (у минулому році – 100,0 %); «Готельно-ресторанна 

справа»  – 65,6 % (у минулому році – 81,8); «Менеджмент організацій» – 88,8 % 

(у минулому році – 70,0%); «Товарознавство та експертиза в митній справі» –

59,1% (у минулому році – 65,7%), «Технологія харчування» – 81,8% (в 
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минулому році – 68,0%), «Міжнародна економіка» – 72,0% (в минулому році – 

67.3%). 

Якісний показник захисту бакалаврських робіт студентами напряму 

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

технології (освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології»)/122 Комп’ютерні науки (освітня програма «Комп’ютерні науки») 

склав 71,4 % (в минулому році – 54,5%), а напряму підготовки 6.020105 

«Документознавство та інформаційна діяльність»/спеціальність 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма 

«Документознавство та інформаційна діяльність» – 80,0% (в минулому році – 

83,3%). 

Якісна успішність складання комплексного підсумкового екзамену 

випускників напрямів підготовки/спеціальностей/освітніх програм 

Правознавство/ Право (освітня програма «Право») склала  63,0% ( в минулому 

році – 70,8 %), Туризм (освітня програма «Туризм») – 89,1  % ( в минулому році 

– 74,0%). 

За результатами складання комплексного підсумкового екзамену за фахом 

(професійним спрямуванням) освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня 

бакалавра денної форми навчання отримано задовільних оцінок студентами 

напрямів підготовки/спеціальностей/освітніх програм Правознавство/ Право 

(освітня програма «Право») склала 37,0%, Готельно-ресторанна справа» – 

34,4%. 

Загальна кількість випускників освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста станом на 27 червня 2018 року склала 6 осіб, з них 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітня програма 

«Товарознавство та експертиза в митній справі» –5, 241 Готельна-ресторанна 

справа освітня програма «Готельно-ресторанна справа» –1. 

Загальна кількість випускників ступеня магістра денної форми навчання 

станом на 30 червня 2018 року склала 274 особи, з них 

 

Факультет/Інститут Кількість 

З них, видано 

дипломів з 

відзнакою 

% 

Інститут економіки, 

управління та 

інформаційних 

технологій 

147 55 37,4 

Факультет 

товарознавства, 

торгівлі та маркетингу 

51 19 37,3 

Факультет харчових 

технологій, готельно-

ресторанного та 

туристичного бізнесу 

76 16 21,1 

Разом 274 90 32,8 
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Якісна успішність складання екзаменів/комплексних кваліфікаційних 

екзаменів студентів ступеня магістра склала 93,1%, якісна успішність захисту 

магістерських робіт склала 94,53%. 

Вперше відбувся випуск студентів спеціальностей 081 Право освітня 

програма «Право» – 5 осіб, якісна успішність по захисту магістерських робіт 

склала 100,0%.; 242 Туризм освітня програма «Туризм» – 26 осіб. Якісна 

успішність по захисту магістерських робіт – 100,0%. 

Задовільні оцінки на захисті магістерських дипломних робіт отримали 

студенти спеціальностей: 051 Економіка освітня програма «Економічна 

кібернетика» – 1 випускник (8,33%), 056 Міжнародні економічні відносини 

освітня програма «Міжнародні економічні відносини» – 2 випускники (11,76 %), 

181 Харчові технології освітня програма «Технології в ресторанному 

господарстві» – 2 випускники (16,67 %), 241 Готельно-ресторанна справа 

освітня програма «Готельно-ресторанна справа» – 3 випускники (14,3 %), 

241 Готельно-ресторанна справа освітня програма «Курортна справа» – 

2 випускники (25,0 %). 

Рекомендовані до вступу в аспірантуру 52 випускники денної форми 

навчання ступеня магістра випуску 2018 року. 

Протягом 2017-2018 навчального року підвищили кваліфікацію 210 

науково-педагогічних працівника, у тому числі:  

- шляхом стажування: - 54 осіб,  

із них в інших ЗВО України - 26 осіб 

 на виробництві -47 осіб,  

- у ВНЗ інших держав  - 7 осіб 

- Міжнародна кредитна мобільність Еразмус+ - 22 особи 

- Участь у нарадах у рамках програми Еразмус+ КА2 – 8 осіб 

- Участь у проекті Британської Ради «Програма розвитку лідерства» - 4 

викладачі  

- Стажування за кордоном – 9 осіб 

- Службові відрядження – 7 осіб. 

Активна рекламна діяльність щодо залучення абітурієнтів забезпечила у 

2017-2018 навчальному році набір у кількості 67 майбутніх офіцерів запасу: на 

першому курсі - 29 осіб за військово-обліковою спеціальністю «Психологія», на 

другому курсі - 38 осіб за військово-обліковою спеціальністю «Соціальна 

робота».  

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 2017-2018 

навчального року підвищили кваліфікацію 1206 осіб.  

На базі вищих навчальних закладів (виїзні курси) пройшли підвищення 

кваліфікації 506 слухачів  за наступними програмами:     
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 «Новітні інноваційні технології у вищій школі»  (202 особи). 

 «Методика викладання дисциплін у вищій школі» (194 особи). 

 «Тренінгові технології в навчанні» (29 особа). 

 «Психологічне забезпечення ефективного функціонування 

особистості та організації (40 осіб)». 

 «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в 

європейській та світовій практиці (41 особа)». 

Відповідно до плану роботи Міжгалузевого інституту підвищення 

кваліфікації та перепідготовки спеціалістів на кафедрах університету за 

акредитованими спеціальностями підвищили кваліфікацію 297 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» пройшла навчання 132 особи.   

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 7 осіб. 

У 2017-2018 навчальному році продовжено практику проведення курсів 

за програмою «Інноваційна діяльність бібліотек із забезпечення інформаційних 

потреб користувачів». Так,  27 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 2017-2018 навчальному році були розроблені і проведені курси за 

програмою «Екскурсійний менеджмент та комунікації в туристичній 

діяльності». Підвищення кваліфікації за даною програмою пройшли 15 осіб. 

Також, на замовлення Департаменту соціального захисту населення  

Полтавської обласної державної адміністрації, Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації разом з викладачами кафедр математичного 

моделювання та соціальної інформатики, управління персоналом та економіки 

праці, комерційної діяльності та підприємництва розробили програму 

підвищення кваліфікації за темою «Основи комп’ютерної грамотності, 

програмування та веб-дизайну» та організували навчання для учасників 

антитерористичної операції відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 31.03.2015 року № 179  (10 осіб). 

Крім цього, впроваджено авторський курси підвищення кваліфікації за 

програмою «Митне оформлення товарів» (6 осіб) та організовано курси 

підвищення кваліфікації за навчальною програмою «Японська мова. Рівень N5» 

(8 осіб). 

Також, з метою розширення своєї діяльності розроблено та затверджено 

навчальну програму за темою «Інформаційні технології медсестринства». За 
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даною програмою пройшли навчання 79 осіб, 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 20.03.2013р. № 207. 

В Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів проводиться підготовка та перепідготовка водіїв автотранспортних 

засобів категорії «А», «А1», «В» та «В1». У 2017-2018 навчальному році було 

підготовлено та випущено 59 водіїв автотранспортних засобів категорії «В»,  

95% з яких студенти та співробітники ПУЕТ.  

У 2017-2018 навчальному році в Міжгалузевому інституті підвищення 

кваліфікації та перепідготовки спеціалістів здобули другу вищу освіту 

(отримали диплом спеціаліста про перепідготовку) 48 осіб зі спеціальностей 

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

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

«Менеджмент» освітня програма «Менеджмент та адміністрування», 051 

«Економіка» освітня програма «Управління персоналом та  економіка праці», 

051 «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства», 056 

«Міжнародні економічні відносини» освітня програма «Міжнародні економічні 

відносини», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні  технології» освітня 

програма «Комп’ютерні науки та інформаційні  технології». 

В липні 2017 року випускники військової підготовки (38 осіб) пройшли 

навчальний збір, який передбачав проведення занять на полігонах військових 

частин з вивченням загальновійськових дисциплін. 29 липня 2017 року 

студенти склали Військову присягу та здали Державні екзамени. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

Протягом 2017-2018 навчального року відповідними структурними 

підрозділами, кафедрами здійснювалось  

в організації освітнього процесу: 

- постійний моніторинг навчальної діяльності студентів та викладачів; 

- результати атестацій, заліково-екзаменаційних сесій обговорювалися 

на кураторських годинах, засіданнях кафедр, старостатах, засіданнях вчених 

рад факультетів та ректорату; 

- на засіданнях вчених рад інституту та факультетів обговорювалися 

питання планування, виконання та поліпшення основних та допоміжних 

процесів СУЯ; 

- на засідання ректорату виносилися питання організації діяльності 

університету для обговорення та розробки коригувальних дій з найгостріших 

проблем; 

- науково-навчальним центром розроблено та впроваджено 

автоматизовану програмну оболонку обліку та аналізу академічної 

заборгованості студентів денної та заочної форм навчання, виконання 

дипломних робіт (проектів), проводився постійний моніторинг виконання 
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дипломних робіт (проектів); 

- проводився щомісячний аналіз стану процесів СУЯ діяльності 

університету на нарадах першого проректора з керівниками процесів; 

- протягом 2017-2018 навчального року кафедрами удосконалювалося 

навчально-методичне забезпечення дисциплін, індивідуально-консультативна 

робота викладачів із студентами та методики викладання, проводився 

моніторинг якості навчальних занять; 

- кафедрами підготовлено робочі навчальні програми з дисциплін та 

навчальні посібники для самостійного вивчення дисциплін для студентів І-VІ 

курсів; 

- 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 результати внутрішнього та ресертифікаційного аудиту системи 

управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» відповідно до вимог 

міжнародного стандарту ISO 9001: 2015 (нова версія). Постанова Вченої ради 

від 27 червня 2018 року. 

2. Про управління підпроцесом «Наукова діяльність науково-

педагогічних працівників» та процесом «Управління персоналом»: звіт про 

роботу над докторськими дисертаціями докторантів і здобувачів. Постанова 

Вченої ради від 27 червня 2018 року. 

3. 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 2018 року. 

4. Про управління підпроцесом «Освітній процес»: про якість підготовки 

фахівців ступеня  магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня  спеціаліста за 

результатами підсумкової атестації випускників заочної форми навчання 

освітніх програм і спеціальностей: 051 «Економіка» освітня програма 

«Управління персоналом та економіка праці»; 056 «Міжнародні економічні 

відносини»; 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»; 074 «Публічне управління та 

адміністрування» освітня програма «Місцеве самоврядування»; 076 
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«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітні програми 

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

митній справі»; 081 «Право»; 122 «Комп’ютерні науки   та інформаційні 

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

ресторанному господарстві», «Технології зберігання, консервування та 

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

овочів»; 241 «Готельно-ресторанна справа»; 242 «Туризм». Постанова Вченої 

ради від 27 червня 2018 року. 

5. 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  2018 році. Постанова Вченої ради від 23 травня 2018 року. 

6. Про управління процесом «Освітній процес»:  про матеріали 

акредитаційних справ щодо проведення первинної акредитації освітніх програм 

зі спеціальностей за рівнем бакалавра:  «Документознавство та інформаційна 

діяльність» (029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»), «Економічна  

кібернетика» (051 «Економіка»), «Облік і аудит» (071 «Облік і 

оподаткування»), «Маркетинг» (075 «Маркетинг»), «Фінанси і кредит» (072 

«Фінанси, банківська справа та страхування»), «Право» (081 «Право»), 

«Експертиза та митна справа» (076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»), «Товарознавство і торговельне підприємництво» (076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»), «Комп’ютерні науки» (122 

«Комп’ютерні науки»/«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»), 

«Харчові технології та інженерія» (181 «Харчові технології»), «Готельно-

ресторанна справа» (241«Готельно-ресторанна справа»). Постанова Вченої ради 

від 23 травня 2018 року. 

 7. 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» (програми професійного спрямування «Технологія 

зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технологія 

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

Постанова Вченої ради від 25 квітня 2018 року. 

8. Про управління процесом «Оперативне управління»: про робочі 

навчальні плани студентів денної форми навчання всіх напрямів підготовки, 

спеціальностей і освітніх програм. Постанова Вченої ради від 25 квітня 2018 

року. 
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9. Про актуалізацію Концепції  та Програми інформатизації діяльності та 

управління Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». Постанова Вченої ради від 25 квітня 2018 

року. 

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

фахівців денної форми навчання за результатами підсумкової атестації 

випускників освітнього рівня магістра спеціальностей: 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» освітня програма «Документознавство та 

інформаційна діяльність»; 051 «Економіка» освітня програма «Економічна 

кібернетика»; 051 «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства»; 

051 «Економіка» освітня програма «Управління персоналом та економіка 

праці»; 056 «Міжнародні економічні відносини»; 071 «Облік і оподаткування» 

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

страхування» освітня програма «Фінанси і кредит»; «Банківська справа»; 073 

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

«Менеджмент» освітня програма «Бізнес-адміністрування»; 074 «Публічне 

управління та адміністрування» освітня програма «Місцеве самоврядування»; 

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

освітня програма «Товарознавство і комерційна діяльність»; 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітня програма 

«Товарознавство та експертиза в митній справі»; 081 «Право»; 181 «Харчові 

технології» освітня програма «Технології в ресторанному господарстві»; 181 

«Харчові технології» освітня програма «Технології в ресторанному 

господарстві»; 181 «Харчові технології» освітня програма «Технології 

зберігання, консервування та переробки м’яса»; 181 «Харчові технології» 

освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і 

овочів»; 241 «Готельно-ресторанна справа»; 242 «Туризм».  Постанова Вченої 

ради від 21березня 2018 року. 

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

фахівців ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

заочної форми навчання за результатами підсумкової атестації випускників 

освітніх програм і спеціальностей: 011 «Науки про освіту» освітня програма 

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

освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»; 051 

«Економіка» освітня програма «Економічна кібернетика»; 051 «Економіка» 

освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»; 056 

«Міжнародні економічні відносини»; 071 «Облік і оподаткування» освітня 

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

освітня програма «Фінанси і кредит»; «Банківська справа»; 073 «Менеджмент» 

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

програма «Бізнес-адміністрування»; 074 «Публічне управління та 

адміністрування» освітня програма «Місцеве самоврядування»; 081 «Право»; 

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

освітня програма «Товарознавство і комерційна діяльність»; 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітня програма 
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«Товарознавство та експертиза в митній справі»; 181 «Харчові технології» 

освітня програма «Технології в ресторанному господарстві»; 181 «Харчові 

технології» освітня програма «Технології в ресторанному господарстві»; 181 

«Харчові технології» освітня програма «Технології зберігання, консервування 

та переробки м’яса»; 181 «Харчові технології» освітня програма «Технології 

зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»; 241 «Готельно-

ресторанна справа»; 242 «Туризм».  Постанова Вченої ради від 21березня 2018 

року. 

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

діяльність»: про підсумки науково-дослідної роботи університету за 2017 рік та 

їх вплив на рейтинги університету. Постанова Вченої ради від 28 лютого 2018 

року. 

13. Про управління процесами «Оперативне управління», «Наукова 

діяльність»: про план науково-дослідної роботи університету на 2018 рік.  

Постанова Вченої ради від 28 лютого 2018 року. 

14. Про управління процесом «Аналіз системи управління з боку 

керівництва»: про підсумки фінансово-господарської діяльності університету в 

2017 році. Постанова Вченої ради від 28 лютого 2018 року. 

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

Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів за 2017 рік та завдання на 2018 рік. Постанова Вченої ради від 24 

січня 2018 року. 

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

спеціалізованих вчених рад у ВНЗ Укоопспілки  «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»: Д 44.877.02 (за період  з 11.07.2016 по 31.12.2017); Д 

44.877.01(за період  з 10.05.2017 по 31.12.2017). Постанова Вченої ради від 24 

січня 2018 року. 

17. Про моніторинг процесу «Міжнародне співробітництво»: про стан та 

перспективи міжнародних зв’язків ПУЕТ. Постанова Вченої ради від 24 січня 

2018 року. 

18. Про моніторинг процесу  «Наукова діяльність» (підпроцесу «Наукова 

діяльність науково-педагогічних працівників»): результати роботи аспірантури 

та докторантури університету за 2017 рік.  Постанова Вченої ради від 19 грудня 

2017 року. 

19. Про заходи на виконання основних завдань Стратегії розвитку 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі» на 2017-2022 роки. Постанова Вченої ради від 19 грудня 2017 року. 

20. Про уточнення Стратегії розвитку Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 

роки. Постанова Вченої ради від 22 листопада 2017 року. 

21. Про планування управління процесами «Навчально-методичне 

забезпечення» і «Наукова діяльність»: обговорення та схвалення плану видання 

наукової, навчально-методичної літератури та підручників і навчальних 

посібників ПУЕТ на 2017-2018 навчальний рік. Постанова Вченої ради від 18 

жовтня 2017 року. 
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22. 7. Про поточний стан виконання проекту Erasmus+ AESOP {561-640-

EPP-1-2015-1-AZ-EPPK2-CBHE-JP) «Здійснення захисту інтересів студентів 

шляхом введення посади омбудсмена» (координатор – Державний університет 

імені Акакія Церетелі (Грузія), фінансування – Європейський Союз). Постанова 

Вченої ради від 18 жовтня 2017 року. 

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

спеціалістів та магістрів заочної форми навчання за результатами підсумкової 

атестації випускників спеціальностей/освітніх програм: «Документознавство та 

інформаційна діяльність», «Готельно-ресторанна справа», «Економіка 

підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент і адміністрування», «Облік і 

аудит», «Педагогіка вищої школи», «Товарознавство та експертиза в митній 

справі», «Товарознавство і комерційна діяльність», «Технології зберігання, 

консервування та переробки м’яса», «Технології в ресторанному господарстві», 

«Управління персоналом та економіка праці», «Фінанси і кредит». Постанова 

Вченої ради від 20 вересня 2017 року. 

24. Про планування управління процесом «Формування контингенту 

студентів»: завдання факультетів і кафедр з набору на навчання в 2018 році. 

Постанова Вченої ради від 20 вересня 2017 року. 

25. Про планування управління процесом «Виховання студентської 

молоді»: обговорення та схвалення плану виховної роботи зі студентами ПУЕТ 

на 2017-2018 навчальний рік. Постанова Вченої ради від 20 вересня 2017 року. 

Протягом 2017-2018 навчального року бібліотека здійснювала всебічну 

інформаційну підтримку навчального й наукового процесу через освоєння 

інформаційних і комп’ютерних технологій, створення електронних ресурсів, 

надання доступу до різноманітної інформації незалежно від її належності до 

локального бібліотечного фонду. 

Працівники відділу комплектування та наукової обробки літератури 

протягом навчального року співпрацювали з викладачами та співробітниками 

кафедр університету з питань комплектування бібліотечного фонду навчальною 

та науковою літературою. Протягом звітного періоду було опрацьовано 70 

замовлень викладачів кафедр та складено 42 замовлення бібліотекарем-

комплектатором відділу. Всі замовлення виконані. 

Значне подорожчання видань на книжковому ринку України 

відобразилося на кількісному показнику нових надходжень до бібліотеки, який 

зменшився в порівнянні з 2016/2017 навчальним роком  і становить 2375 прим. 

З них – навчальна література 1322 прим., наукова – 1570 прим.  

Фонд бібліотеки на 1.09.18 р. складає 420 тис. прим., з них: навчальна 

література 220 тис. прим., наукова – 178 тис. прим., художня – 22 тис. прим. 

Електронні документи – 35 тис. документів.  

Бібліотека університету регулярно поповнює  власні бази даних та надає 

доступ до таких електронних ресурсів: 

 Електронний каталог. 

 Електронна бібліотека.  

 Інституційний репозитарій ПУЕТ. 

 Бази даних власної генерації. 
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 Бази даних придбані.  

 Локальні електронні ресурси. 

 Сайт бібліотеки. 

 Електронні ресурси мережі Уран. 

За цей навчальний рік до електронного каталогу (ЕК) було введено 8269 

нових записів. Обсяг ЕК складає 223525 записів.  

З метою подальшого удосконалення науково-методичного забезпечення 

навчального процесу бібліотека активно продовжувала роботу з формування 

фонду електронної бібліотеки (ЕБ). За 2017/2018 навчальний рік 

співробітниками відділу автоматизації та електронної обробки документів  було 

оброблено та внесено до електронної бібліотеки 1,5 тис. повнотекстових 

документів. Фонд електронної бібліотеки складає  35 тис. документів.  

Інституційний репозитарій (електронний архів) ПУЕТ є платформою для 

наукових публікацій викладачів і студентів університету шляхом їх розміщення 

у глобальній мережі. Зараз він нараховує 6,2 тис. документів, звернень за 

звітний період зафіксовано 145 тисяч. Країни, звідки передивлялися документи 

репозитарію – США, Росія, Україна, Німеччина, Нідерланди, Білорусь, 

Словенія, Великобританія, Румунія, Франція, Італія, Канада. 

Бази даних власної генерації представлені наступними базами: 

«Електронний каталог», «Електронна бібліотека», «Книгозабезпеченість», 

«Автореферати дисертацій», «Наукові праці науково-педагогічних працівників 

ПУЕТ», «Відеодокументи», «Автореферати дисертацій», «Періодичні видання»,  

«Краєзнавство», «Нові надходження» та ін. 

Всього 20 власних БД загальним обсягом 258 тис. записів.   

У роботі з інформаційного забезпечення користувачів використовуються 

передплатні повнотекстові БД.   

Це БД навчальної літератури книговидавництва «Центр учбової 

літератури».  

Сайт бібліотеки є маркетинговим майданчиком для залучення 

користувачів і його відвідуваність – це один із головних факторів успішності і 

сайту, і бібліотеки. Кількість звернень за звітний період становить 110 тисяч.  

Сайт бібліотеки ПУЕТ  надає користувачеві інформацію про ресурси 

бібліотеки та її багатогранну діяльність, забезпечує доступ до ресурсів власної 

електронної бібліотеки і мережі Інтернет. 

Протягом звітного періоду здійснювався постійний контроль та 

моніторинг роботи сайту бібліотеки, додавались новини, редагувались існуючі 

матеріали, дані.  

Завдяки рекламі до сайту бібліотеки університету зверталися користувачі 

Інтернету з наступних країн: Росія, Молдова, Азербайджан, Великобританія, 

Латвія, Белорусія, США. Найбільше відвідувачів України із Полтави, Києва, 

Львова, Харкова. 

В 2018 році бібліотека продовжувала розвивати та удосконалювати 

сервісні web-послуги, якими активно користувалися віртуальні користувачі:  
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 Онлайн-доступ до електронного каталогу, електронної бібліотеки та 

інших баз даних; 

 Віртуальні довідкові служби; 

 Віртуальні путівники по інтернет-ресурсах; 

 Електронна доставка документів; 

 Тематичні веб-проекти;  

 Віртуальні книжкові виставки. 

 Інформування про нові надходження через бюлетені й виставки за 

допомогою веб-сайту;  

 Он-лайновий 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). 

 

Бібліотека активно працювала щодо виконання ряда запланованих 

проектів:  

 продовжувалося  виконання інноваційного проекту «Бібліотека в 

Інтернеті». 

 розроблений і впроваджуєтся  в роботу бібліотеки проект 

«Бібліотека – інформація – знання» (інформаційні ресурси та послуги 

бібліотеки ПУЕТ на допомогу науково-освітній діяльності університету). 

 продовжується впровадження проекту на підтримку читання та 

підвищення статусу книги  «Читаюча дюдина – успішна людина». 

 продовжувался активна праця і удосконалення  проекту  

«Віртуальна довідкова служба ПУЕТ».   

Навчально-науковим інформаційним центром: 

1. Проведено програмно-функціональну модернізацію та подальше 

фізичне розгортання локально-обчислювальної мережі університету: 

 побудовано сегмент ЛОМ на 4 АРМ для Кафедри Готельно-

ресторанного бізнесу (ауд. №232); 

 побудовано сегмент ЛОМ на 1 АРМ для Офісу Омбудсмена (ауд. 

№226а); 

 побудовано сегмент ЛОМ на 4 АРМ для Науково-практичного 

центру з організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства 

(ауд. №221); 

 * встановлено дві потужні точки доступу Wi-Fi з технологією 

безшовного зв’язку    UniFi  в читальному залі для покриття в тому числі і 

актової зали; 

 * встановлено дві потужні точки доступу Wi-Fi з технологією 

безшовного зв’язку    UniFi  в холі другого поверху; 

 * встановлено потужну точку доступу Wi-Fi з технологією 

безшовного зв’язку    UniFi  в коридорі другого поверху; 

 встановлено комутатор та точку доступу Wi-Fi для Інституту 

лідерства; 
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 проведено додатковий канал Інтернету з пропускною здатністю 

1gb; 

 проведено реорганізацію сервісів збереження файлів ElDoc, 

Common з виділенням окремого сервера та переходом на масив RAID10; 

 для підвищення надійності заведено резервне живлення від 

генератора та системи АРМ в серверну (ауд. №138); 

 обладнано відео студію (ауд. №408) трьома софтбоксами, двома 

зонтами, зеленим фоном, додатковими освітлювачами та потужною рендер 

станцією; 

 створено новий поштовий сервіс на базі Office365; 

 налаштована система пересилки та автоматичної відповіді для 

сповіщення про неактуальність поштового сервісу uccu.org.ua; 

 створено лінгафонний клас на базі ПО JoyClass (ауд. №319); 

 оновлено  тестову базу тестування комплексом тестових завдань 

для 4го курсу; 

 оновлено відеоспостереження шляхом заміни аналогових камер на 

цифрові; 

 введено в експлуатацію  універсальний напівавтоматичний 

інфрачервоний ремонтний комплекс з ПК синхронізацією і керамічним 

випромінювачем для ремонту компонентів CBGA, CCGA, CSP, QFN, MLF, 

PGA і всіх типів епоксидних μBGA; 

2. Співробітниками ННІЦ проведено навчання та підвищення 

кваліфікації: 

 проект з організації курсів перепідготовки офіцерів запасу за 

програмою «НАТО – Збройні сили України» з фінансуванням відповідно 

грантової програми НАТО «Партнерство заради миру»:  

з 22 березня по 30 травня 2018 р. підвищили кваліфікацію за курсом 

«Сучасні технології інформаційних систем» 22 офіцера запасу. 

 в рамках  заміни поштового сервісу: 

з 11 по 14 червня проведено семінар по роботі з поштовим клієнтом 

Outlook з он-лайн пакету Office 365 для співробітників кафедр; 

з 18 по 21 червня проведено семінар по роботі з поштовим клієнтом 

Outlook з он-лайн пакету Office 365 для співробітників структурних підрозділів. 

 

Науково-навчальним центром забезпечено подальше впровадження та 

розширення можливостей використання програмного продукту «iZETA – 

Автоматизована система планування, організації, управління та контролю 

навчального процесу ВНЗ» на кафедрах та в структурних підрозділах за 

рахунок розробки та використання модуля «Менеджер погодинного 

педагогічного навантаження» (планування, облік та контроль фактичного 

виконання). Продовжено використання модуля «Менеджер обліку виконаного 

педагогічного навантаження» (планування, облік та контроль фактичного 

виконання навчальної роботи штатних працівників); запроваджено в роботу 

МІПК модуля «Планування, облік та контроль фактичного виконання 
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педагогічного навантаження». Впроваджено та забезпечується постійна 

підтримка на відстані в локальних центрах дистанційного навчання 

«Автоматизованої системи планування, організації, управління та контролю 

навчального процесу ВНЗ – iZETA». Розширено Модуль програмного продукту 

«Автоматизована система планування, організації, управління та контролю 

навчального процесу ВНЗ – iZETA)» - «Розрахунок беззбитковості витрат на 

підготовку студентів» для автоматизованої системи планування, організації, 

управління та контролю навчального процесу у вищих навчальних закладах 

«iZETA». 

У 2017 році оновлено модуль «Друк дипломів» та розроблено модуль 

«Приймальна комісія» програмного продукту «Автоматизована система 

планування, організації, управління та контролю навчального процесу ВНЗ – 

iZETA». 

Розклад навчальних занять студентів денної та заочної форм навчання 

складається з використанням програмного продукту «Автоматизована система 

планування, організації, управління та контролю навчального процесу ВНЗ – 

iZETA». Розклад навчальних занять доступний чернез мережу Internet за 

посиланням http://schedule.puet.edu.ua/. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Наукова і науково-технічна діяльність ПУЕТ у 2017-2018 навчальному 

році зосереджувалась на 27 кафедрах, а також Галузевій науково-дослідній 

лабораторії харчових виробництв, Науково-дослідному центрі «Незалежна 

експертиза», Науково-технічному центрі, Полтавському регіональному центрі 

досліджень і сприяння розвитку кооперації, Навчально-науковому інституті 

інноваційних технологій управління, Науково-дослідній лабораторії Інтернет-

маркетингу. 

На базі Галузевої науково-дослідної лабораторії харчових виробництв 

(завідувач – д. т. н., доцент Скрипник В. О.) протягом звітного періоду 

розроблялись плани експериментальних досліджень, надавалась допомога в 

проведенні експериментальних досліджень студентам, аспірантам, 

докторантам, науково-педагогічним працівникам. Всьоме проведено 

міжвузівський науково-практичний семінар «Нові технології та обладнання 

харчових виробництв», 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 діяльності лабораторії у звітному 

періоді захищено дві дисертації – на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук (Левченко Ю. В., Горобець О. М.). В межах співробітництва з 

ТОВ «Співдружність» (м. Запоріжжя) виготовлено дослідно-

експериментальний зв'язок контактного гриля на основі наукових розробок 

лабораторії. На базі ПУЕТ 15 червня 2018 р. працівниками лабораторії 

проведено презентацію розробки, а також здійснено доводку зразка до 

необхідних параметрів.  
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Діяльність Науково-дослідного центру «Незалежна експертиза» 

(начальник – к. т. н., професор Омельченко Н. В.) була спрямована на 

консультування, проведення науково-технічних експертиз на замовлення 

фізичних та юридичних осіб. Колективом центру та кафедри експертизи та 

митної справи проведено V Міжнародну науково-практичну Iнтернет-

конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів», 

круглий стіл присвячений Всесвітньому дню захисту прав споживачів та ін.  

Протягом звітного періоду колектив Науково-технічного центру під 

керівництвом д. т. н., професора Кожушка Г. М. виконував: 

-  5 науково-дослідних тем на замовлення Державного підприємства 

«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості» з розроблення 11-ти національних стандартів щодо: 

вимірювання світлодіодів, фізичної фотометрії,  технічного обслуговування 

систем внутрішнього та зовнішнього освітлення,  методів вимірювання 

світлотехнічних характеристик, використання вольфрамових ламп 

розжарювання в якості вторинних еталонів (загальна сума бюджетного 

фінансування виконаних робіт склала 341,5 тис. грн.); 

-  4 науково-дослідні теми на замовлення університету, пов’язаних з 

розробкою ультрафіолетових опромінювальних установок фотохімічної та 

фотобіологічної дії для знезараження рідин від небезпечних речовин та 

мікроорганізмів, розробкою технологій та обладнання для опромінення 

сипучих харчових продуктів та насіння сільгоспкультур,  товарознавчим 

дослідженням нової світлотехнічної продукції для внутрішнього освітлення 

будівель, виготовленням опромінювача для бактерицидного знезараження 

транспортної тари, вивченням споживних властивостей опроміненого 

політетрафторетену; 

- 11 робіт на замовлення підприємств та підприємців з розробки та 

виготовлення установок бактерицидного знезараження повітря, води, 

поверхонь, транспортної тари (загальний дохід від виконання та впровадження 

робіт склав понад 100,0 тис. грн., керівник науково-дослідних тем – к. ф.-м. н., 

доцент Семенов А. О.). 

На базі університету проведено V Міжнародну науково-практичну 

Інтернет-конференцію «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, 

практика, освіта».  

Діяльність Полтавського регіонального центру досліджень і сприяння 

розвитку кооперації (директор – д. е. н., професор Пантелеймоненко А. О.) у 

2017-2018 н. р. 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». 

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-
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кореспондент Національної академії наук України Лисенко Ю. Г.) у 2017-2018 

н. р. виконано наступне: 

- надано послуги з модернізації системи управління організації для 

ТОВ «Співдружність Авіа Буд» (жовтень 2017 р.); 

- вирішено питання з оптимізації роботи комунальних підприємств, які 

знаходяться у підпорядкуванні Полтавської обласної ради (листопад 2017 р.); 

- організовано та проведено семінари з питань ІАСУ ФР МОНУ (7-9 

листопада 2017 р., 4–8 червня 2018 р.); 

- взято участь у: семінарі з модернізації системи управління організації 

та розробки ключових показників ефективності в ДП «Маріупольський 

морський торговельний порт» (5-8 вересня 2017 р.), засіданні науково-технічної 

ради з питань інформатизації (15 вересня 2017 р.), засіданні Ради ректорів і 

директорів закладів вищої освіти споживчої кооперації України (25-26 жовтня 

2017 р.), урочистостях Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАНУ (2-5 листопада 2017 р.), обговоренні можливості співпраці із 

українським розробником ПЗ - IT-enterprise та кафедрою бухгалтерського 

обліку та аудиту (25 січня 2018 р.) та ін.  

- видано монографії «Модернізація фінансових систем: методологія та 

інструменти управління», «Модернізація системи управління економічною 

безпекою національної економіки: методологія, індикатори та інструменти», 

«Управление жизнеспособной интеграцией сложных экономических объектов: 

механизмы, методы и информационные технологии». 

Результативна робота із захисту докторських і кандидатських дисертацій 

дозволила збільшити частку викладачів із науковими ступенями, зокрема, на 

кафедрах бухгалтерського обліку і аудиту, технологій харчових виробництв і 

ресторанного господарства, правознавства, управління персоналом і економіки 

праці. Загалом у 2017-2018 н. р. захищено 2 докторські (Кулик В. А., 

Білокінь Р.М.) та 4 кандидатських дисертації (Горобець О. М., Левченко Ю. В., 

Брюховецька М. С., Бабенко О. М.). 

Рішенням Міністерства освіти і науки університет черговий раз внесено 

до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави 

(Свідоцтво від 23 листопада 2017 р., серія ВГ, № 02333). 

У 2017-2018 навчальному році колектив університету поповнився 

черговим лауреатом Державної премії України. Ним стала професор кафедри 

педагогіки та суспільних наук, д. і. н., професор Ірина Миколаївна Петренко, 

якій присуджено премію Президента України для молодих вчених 2017 р. 

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 458/2017 «Про 

присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року» 

Петренко Ірині Миколаївні було постановлено присудити премію за роботу 

«Шлюбно-сімейні відносини у Гетьманщині XVIII століття». 

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 5 

представників університету взяли участь у конкурсі на отримання іменної 

стипендії міського голови для молодих учених, який проводився Виконавчим 
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комітетом управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської міської 

ради. За рішенням журі стипендії отримали к. е. н. Гасій О. В. та к. т. н. 

Горобець О. М. 

Вперше для Укоопспілки виділено стипендії Кабінету Міністрів України 

для молодих учених (квота у розмірі двох стипендій). У 2017-2018 навчальному 

році від ПУЕТ подано пакети документів 2-х кандидатур на отримання 

стипендії. Відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій 

України в галузі науки і техніки від 23 травня 2018 р. № 3 стипендію 

призначено доценту кафедри технологій харчових виробництв, к. т. н. 

Горобець О. М. 

У грудні 2017 р. доцент кафедри експертизи та митної справи, к. т. н., 

доцент Аліна Сергіївна Ткаченко гідно представила наукові, навчальні та 

професійні здобутки на конкурсі «Молодь року – 2017» у номінації «Кращий 

молодий науковець – 2017». 

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

позитивно впливає діяльність 29-ти наукових шкіл та напрямів, за якими 

здійснюється наукова діяльність в університеті.  

У 2017-2018 навчальному році в межах їх діяльності здійснювалася 

робота за 72 науково-дослідними темами (68 у 2016-2017 н. р.). З них на 

замовлення: університету – 51 (70,8% від загальної кількості виконуваних тем); 

підприємницьких структур – 15 (20,8%, у т. ч. керівник 11-ти робіт к. ф.-м. н., 

доцент Семенов А. О.); Міністерства освіти і науки України,  Державного 

підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 

стандартизації, сертифікації та якості» – 6 (8,4 %). Загалом частка зовнішнього 

фінансування науково-дослідних робіт зросла порівняно з минулим роком з 

17,6 до 29,2%. 

За кількістю виконуваних науково-дослідних тем за звітний період 

складено рейтинг:  

І – факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу – 35 тем (48,6% від 

загальної кількості тем, що виконувались); 

ІІ – Інститут економіки, управління та інформаційних технологій – 30 тем 

(41,7%); 

ІІІ – факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу – 5 тем (6,9%). 

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

складання звітів ЗВО в МОН), що становить 1,4% від загальної кількості 

виконуваних тем; 1 тема – Навчально-наукового інституту інноваційних 

технологій управління (1,4%).  

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

колективи кафедр: товарознавства непродовольчих товарів – 21 тема; 

товарознавства продовольчих товарів – 8; економіки підприємства та 

економічної кібернетики – 6 тем; математичного моделювання то соціальної 

інформатики, правознавства, менеджменту, управління персоналом і економіки 

праці – по 3 теми.  

Завершено 22 науково-дослідні розробки (15 – у минулому навчальному 
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році). Їх результати впроваджено в практичну діяльність та навчальний процес.  

У 2017-2018 навчальному році. активізовано роботу щодо захисту 

авторських прав наукових розробок. Так, науково-педагогічними працівниками 

ПУЕТ отримано: 

- 21 патент на корисні моделі (4 у минулому році) та 13 авторських 

свідоцтв (4 - у 2016-2017 навчальному році) (додаток 1); 

- 11 національних стандартів (додаток 2). 

За звітний період проведено 25 конференцій різних статусів (на рівні 

минулого року),  зокрема: 

- 15 Міжнародних (16 – у 2016-2017 навчальному році), з них: 6 

спільно з іншими закладами вищої освіти; 

- 6 Всеукраїнських (7 – у 2016-2017 навчальному році), з них: 3 

спільно з іншими закладами вищої освіти;  

- 3 Регіональних (1 – у 2016-2017 навчальному році), в. т. ч. на базі 

ПУЕТ проведено першу в  регіоні ІТ конференцію INSANE BYTE; 

- 1 Внутрішньовузівська,  студентська (1 – у 2016-2017 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, майстер-класи 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 у розмірі 

125,0 тис. грн., додаток 3).  

З 2018 року Збірник наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація», 

заснований спільно з Інститутом української мови Національної академії наук 

України індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS. 

У 2017-2018 навчальному році видано 12 монографій (9 у 2016-2017 н. р.) 

та взято участь у написанні 22-х колективних монографій (16 у минулому 

періоді). 

Продовжив свою роботу Молодіжний бізнес-центр ПУЕТ (керівник – 

к.е.н., доцент Юрко І. В.). В рамках роботи Молодіжного бізнес-центру були 

проведені ділові ігри для відбору потенційних підприємців. Через тренінги та 

круглі столи, що проводилися 1 раз на тиждень, була втілена основна концепція 

підготовки молоді до підприємницької діяльності: від бізнес-ідеї через 

розробку бізнес-плану до презентації і пошуку інвесторів.  

У 2017-2018 навчальному році Молодіжним бізнес-центром виконано 

наступне: 

- розроблена програма тренінгів, навчально-тематичний план та інша 

документація, що регламентує роботу МБЦ, розроблений розклад занять, 

визначені викладачі, тренери та консультанти; 
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- проведено 78 годин тренінгів, 5 круглих столів за участі з підприємців, 

потенційних інвесторів, представників влади, в яких взяли участь 35 учасників 

навчальної програми, які бажають започаткувати власний бізнес. Учасниками 

МБЦ підготовлено технічні обґрунтування за власними ідеями створення 

бізнес-проектів. 

- вшосте проведено чемпіонат Полтавської області з основ 

підприємництва серед старшокласників «Крок до бізнесу». На базі ПУЕТ 22 

березня 2018 р. відбувся фінальний етап VІ Чемпіонату області серед учнів 

старших класів з основ підприємництва «Крок до бізнесу», в якому виступили 

27 команд – переможців районних і міських змагань. У результаті запеклої 

боротьби з мінімальною перевагою чемпіоном стала команда «Мрія» 

Хорольської гімназії, якій був вручений кубок за перемогу. Переможці та 

учасники фінальної частини Чемпіонату (114 школярів) відзначені подяками, 

грамотами та нагороджені цінними призами (футболками, економічною 

літературою, флешками), а також солодкими призами. Для керівників команд 

(вчителів економіки) та учасників змагань була організована екскурсія 

університетом, проведена профорієнтаційна робота зі школярами щодо вступу 

до вишу, умов навчання та 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. 

- організовано та проведено університетський кубок з торговельного 

підприємництва, в якому взяли участь 50 студентів. Захід відбувся у форматі 

бізнес-симуляції «Роздрібна торгівля-міні». У грі взяли участь студенти 

напрямів підготовки «Менеджмент організацій», «Товарознавство та 

комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», які 

вивчають підприємницькі дисципліни. Учасниками гри було сформовано 4 

команди. Найкращі результати показала команда «Аttraversiamo». Відтак, кубок 

МБЦ отримали студенти групи ТЕМС-31 Попова Анна, Хоменко Юлія, 

Панайотова Тамара. 

- організовано та проведено 25-26 жовтня 2017 р. стратегічну ділову 

гру «ТЕНДЕР-БІРЖА-ТЕНДЕР». У грі взяли участь понад 50 студентів всіх 

напрямів підготовки. Основною метою ділової гри є вивчення ринкових 

механізмів ціноутворення й набуття практичних навичок прийняття 

комерційних рішень в умовах жорсткої конкурентної боротьби.  

Протягом звітного періоду в ПУЕТ функціонувало 44 наукових 

студентських об’єднань (гуртків, клубів 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: on-line трансляції Міжнародної Інтернет-

конференції для студентів та магістрантів «Актуальні проблеми світової 

економіки і менеджменту» (Білоруський торгово-економічний університет, 21 
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грудня 2017 р.), XXXVIІI Міжнародній науково-практичній конференції для 

студентів «Інноваційний потенціал молоді у сучасному світі», Білоруський 

торгово-економічний університет, 2-4 травня 2018 р.), ХІІІ Міжнародній 

науковій конференції студентів та молодих учених «Наука та освіта - 2018» 

(Євразійський національний університет імені Л. М. Гумільова, 12 квітня 2018 

р.), VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів 

та молодих учених «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та 

стабільного розвитку банківської системи та економіки» (ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 1 червня 2018 р.) та ін. 

У 2017-2018 н. р. видано 3 збірники наукових робіт магістрів ПУЕТ (4 у 

минулому навчальному році). 

У рамках проведення обласного молодіжного проекту до Міжнародного 

Дня студента 2017 року «Наша єдина студентська родина!» перемогу у 

номінації «Кращий студент Полтавщини – науковець» здобула студентка 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Філічкіна К. К. (група МЕВ-

51м). 

З нагоди Міжнародного дня студента «Студент року ПУЕТ» переможцем 

на звання «Мозок року» став Одинюк Т. І. (група ХТІ-31). 

Учасниками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади стали 39 

студентів ПУЕТ (38 у минулому навчальному році). Проте знизився якісний 

показник результатів участі (з 7,9% до 5,1% переможців від загальної кількості 

учасників). Призові місця посіли: Клімова В. О., студентка групи УПЕП-41– 

диплом III ступеня з напряму «Управління персоналом та економіка праці»; 

Борисенко О. С., студент групи МЕ-41– диплом III ступеня з напряму 

«Міжнародна економіка». 

Студенти були активними учасниками інших студентських олімпіад: 

- 5 учасників І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

програмування, 21 квітня 2018 р. на базі Полтавського національного 

технічного університету імені Ю. Кондратюка; 

- 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». 

- V Міжнародну олімпіаду з менеджменту серед молоді у рамках 

Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості» (24-28 

квітня 2018 р., Тернопільський національний економічний університет, м. 

Тернопіль). 

За результатами участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт студентів з природничих, технічних, гуманітарних 

наук у 2018 р. отримано 3 нагороди: Демидович О. А., студентка групи ТКД-

61м отримала диплом ІІ ступеня (науковий керівник – д. т. н., професор 

Кожушко Г. М.); Микитенко М. П., студентка групи ТХ-41 (науковий керівник  

– д. т. н., професор Хомич Г. П.) – диплом ІІІ ступеня; Мусієнко Г. В., 

студентка групи УПЕП-41 (науковий керівник – д. е. н., професор 

Костишина Т. А.) – диплом ІІ ступеня. 
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Науково-педагогічні працівники університету взяли участь у роботі: 

- галузевих конкурсних комісій ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт: завідувач кафедри управління персоналом і 

економіка праці, д. е. н., професор Костишина Т. А. (з напряму «Управління 

персоналом і економіка праці»); завідувач кафедри технологій харчових 

виробництв і ресторанного господарства, д. т. н., професор Хомич Г. П. (з 

напряму «Харчові технології»); професор кафедри менеджменту, д. держ. упр., 

професор Козюра І. В. (з напряму «Публічне управління та адміністрування»); 

доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів, к. т. н., доцент 

Назаренко В. О. (з напряму «Товарознавство»); 

- журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади: завідувач кафедри 

міжнародної економіки, д. е. н., професор Шкурупій О. В. («Міжнародна 

економіка»); доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки, к. е. 

н., доцент Шаповалов В. О. («Економічна теорія»); завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку і аудиту, к. е. н., професор Карпенко О. В. 

(«Управлінський облік»); доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу,  

к. геогр. н., доцент Логвин М. М. («Туризм»); доцент кафедри технологій 

харчових виробництв та ресторанного господарства, к. т. н., доцент Рогова А. 

Л. («Харчові технології та інженерія»); 

- журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук. У 2017-2018 н. р. це: доценти кафедри  

української та іноземних мов –  к. філол. н. Сухачова Н. С. та к. е. н., доцент 

Стеценко В. В. (із секції «Англійська мова»); старший викладач кафедри  вищої 

математики і фізики, к. пед. н. Ісичко Л. В. (із секції «Фізика»); доцент кафедри 

правознавства, к. і. н. Харченко Т. О. (із секції «Правознавство»); доцент 

кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики, к. е. н., доцент 

Олексенко Л. В. (із секції «Економіка»); 

- конкурсної комісії на кращу роботу з дисципліни «Страхові послуги» 

студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» (на виконання розпорядження 

Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств від 03 березня 2018 р. 

№ 3-р): доцент кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н., доцент 

Михайлова Н. В. 

У звітному періоді для участі у стипендіальній програмі Фонду 

В. Пінчука «Завтра.UA» було направлено 2 роботи (3 у минулому навчальному 

році): Блоха Вікторія, студентка групи МЕ-41 (керівник – старший викладач 

кафедри міжнародної економіки, к. е. н. Базавлук Н. Г.), робота пройшла 2 

етапи відбору;  Чуприна Валентина, студентка групи УПЕП-41 (керівник –

доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, к. е. н., доцент 

Степанова Л. В.), робота пройшла всі 3 етапи відбору, але, нажаль, не увійшла 

за кількістю балів до сотні стипендіатів.  

Студенти ПУЕТ були учасниками інших наукових заходів, зокрема: 

- конкурсі серед студентів на творчі роботи за темою «7 кроків 

прокурора на зустріч суспільству», оголошеного Міністерством освіти і науки 

України та на запрошення Генеральної прокуратури України (студент групи 
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ПР-41 Котов Є. О., керівники – доцент кафедри правознавства Четвертак Д. Ю., 

старший викладач Коваленко В. Ф. 

-  конкурсу «Мій вибір – ПУЕТ. Моя майбутня професія у сфері 

туристичного бізнесу», присвяченого Всесвітньому Дню Туризму та Дню 

туризму в Україні, м. Полтава, ПУЕТ, 20-27 вересня 2017 р.; 

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

вищих навчальних закладів Укркоопспілки спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» на тему «Побудова ефективних каналів продажу 

страхових продуктів у регіоні для забезпечення ефективної роботи страхової 

компанії»; 

- Міжнародної студентської бізнес-гри «Корпорація ідей 5», що відбулася 

15-17 березня 2018 р. у Харківському інституті фінансів Київського 

національного торговельно-економічного університету (м. Харків). Гідно 

представляли свій університет студенти напряму підготовки «Міжнародна 

економіка» (група МЕ-31): Гапон К. Т.; Доля Л. І.; Капліна С. Іг.; Коршун Е. С. 

Загалом, журі бізнес-гри відзначило високий рівень підготовки учасників та ін. 

Таким чином, результати моніторингу наукової діяльності в університеті 

свідчать про позитивні тенденції, якими є: 

- результативна робота з підготовки та захисту докторських та 

кандидатських дисертацій; 

- досягнення запланованих параметрів щодо видання монографій, 

патентної та винахідницької діяльності; 

- проведення конференцій та інших заходів наукового характеру; 

- збільшення частки фінансування науково-дослідних робіт за 

рахунок зовнішніх джерел (коштів державного бюджету та підприємницького 

сектору); 

- відповідність науково-дослідних тем, які виконувались у звітному 

році, напрямам та програмам підготовки студентів університету; 

- своєчасне завершення та впровадження результатів науково-

дослідних тем. 

Потребує подальшого удосконалення процес управління, пов'язаний з: 

- узагальненням і самоаналізом показників, які підтверджують 

розвиток наукових шкіл (напрямів наукових досліджень) та їх оприлюдненням; 

- збільшенням частки науково-дослідних розробок на замовлення та 

за рахунок коштів господарюючих структур, Укоопспілки;  

- збільшенням кількості публікацій у виданнях, цитованих у 

наукометричних базах даних Scopus та Web of Science;  

- активізацією науково-дослідної роботи студентів щодо їх 

результативної участі у: Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, стипендіальній 

програмі  Фонду В. Пінчука «Завтра.UA»; 

- активізацією роботи наукового студентського товариства. 
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Охоронні документи, отримані у 2017-2018 навчальному році 

№ 

з/п 
Назва документа Вид 

Реєстрація в 

державному 

реєстрі 
ПІБ автора Власник 

номер дата 

1.  Спосіб приготування 

смузі «Земледар» 

Патент на 

корисну 

модель 

117023 12.06.

2017 

Тюрікова І.С., 

Скорик Є.В. 

ПУЕТ 

2.  Спосіб приготування 

смузі «Добродар» 

Патент на 

корисну 

модель 

117020 12.06.

2017 

Тюрікова І.С., 

Пересічний М.І. 

ПУЕТ 

3.  Спосіб приготування 

смузі «Бадьорий» 

Патент на 

корисну 

модель 

117381 26.06.

2017 

Тюрікова І.С., 

Пересічний М.І. 

ПУЕТ 

4.  Спосіб приготування 

смузі «Джерельна 

насолода» 

Патент на 

корисну 

модель 

117382 26.06.

2017 

Тюрікова І.С., 

Пересічний М.І. 

ПУЕТ 

5.  Спосіб приготування 

смузі «Горіхова блаж» 

Патент на 

корисну 

модель 

117389 26.06.

2017 

Тюрікова І.С., 

Пересічний М.І. 

ПУЕТ 

6.  Композиція інгредієнтів 

для приготування 

пісочного тіста 

Патент на 

корисну 

модель 

117439 26.06.

2017 

Хомич Г.П., 

Горобець О.М., 

Чиканчи О.Ю. 

ПУЕТ 

7.  Композиція інгредієнтів 

для приготування 

бісквітного 

напівфабрикату 

Патент на 

корисну 

модель 

117479 26.06.

2017 

Хомич Г.П., 

Горобець О.М., 

Іванова Л.В. 

ПУЕТ 

8.  Заварний крем «Казкова 

насолода» 

Патент на 

корисну 

модель 

117335 26.06.

2017 

Чоні І.В., 

Приходько В., 

Хомич Г.П. 

ПУЕТ 

9.  Спосіб виробництва 

обліпихового соку 

Патент на 

корисну 

модель 

115125 10.04.

2017 

Суткович Т.Ю., 

Ануфрієва А.В. 

ПУЕТ 

10.  Склад інгредієнтів для 

капкейку 

Патент на 

корисну 

модель 

116636 25.05.

2017 

Шелудько В.М. ПУЕТ 

11.  Склад мафіну 

шоколадного 

Патент на 

корисну 

модель 

118030 25.07.

2017 

Шелудько В.М. ПУЕТ 

12.  Склад печива біскоті Патент на 

корисну 

модель 

116650 25.05.

2017 

Шелудько В.М., 

Муха Ю.Ю. 

ПУЕТ 

13.  Композиція інгредієнтів 

для капкейка 

Патент на 

корисну 

модель 

115294 10.04.

2017 

Шелудько В.М. ПУЕТ 
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№ 

з/п 
Назва документа Вид 

Реєстрація в 

державному 

реєстрі 
ПІБ автора Власник 

номер дата 
14.  Склад інгредієнтів 

бісквітного печива 

«Мадлен» 

Патент на 

корисну 

модель 

117524 26.06.

2017 

Шелудько В.М. ПУЕТ 

15.  Композиція інгредієнтів 

для приготування 

солодкого соусу 

Патент на 

корисну 

модель 

113551 10.02.

2017 

Хомич Г.П., 

Левченко Ю.В., 

Коноваленко 

О.Ю. 

ПУЕТ 

16.  Композиція інгредієнтів 

для приготування 

дріжджового тіста з 

екстрактом з сухих 

вичавок з хеномелесу 

Патент на 

корисну 

модель 

117440 26.06.

2017 

Хомич Г.П., 

Горобець О.М., 

Пиленко О.В. 

ПУЕТ 

17.  Композиція інгредієнтів 

для приготування 

дріжджового тіста  

Патент на 

корисну 

модель 

117478 26.06.

2017 

Хомич Г.П., 

Горобець О.М., 

Пахольчак М.В. 

ПУЕТ 

18.  Склад інгредієнтів для 

капкейку 

Патент на 

корисну 

модель 

116707 25.05.

2017 

Шелудько В.М. ПУЕТ 

19.  Склад кексу сирного з 

овочево-ягідною 

начинкою 

Патент на 

корисну 

модель 

119702 10.10.

2017  

Іщенко Н.В., 

Андрущенко В.Г. 

ПУЕТ 

20.  Шашлик «Оригінальний» Патент на 

корисну 

модель 

119680 10.10.

2017  

Хомич Г.П., Ткач 

НІ., Бабак А.М. 

ПУЕТ 

21.  Монографія «Ціннісно-

раціональні мегатренди 

глобального господарства 

та їх реалізація в 

інтеграційних процесах у 

національних економіках 

пострадянських країн» 

Авторське 

свідоцтво 

73392 17.08.

2017 

Артеменко А. В. Артеменко

 А. В. 

22.  Навчальний посібник 

«Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства» 

Авторське 

свідоцтво 

73395 17.08.

2017 

Шкурупій О. В., 

Гончаренко В. В., 

Артеменко І. А. 

Шкурупій 

О. В. 

23.  Навчальний посібник 

«Транснаціональні 

корпорації» 

Авторське 

свідоцтво 

73389 17.08.

2017 

Шкурупій О. В., 

Гончаренко В. В., 

Дейнека Т. А. 

Шкурупій 

О. В. 

24.  Монографія 

«Конкурентоспроможне 

функціонування 

національної економіки 

на основі чинників 

інтелектуально-

інноваційного розвитку» 

Авторське 

свідоцтво 

73390 17.08.

2017 

Шкурупій О. В., 

Базавлук Н. Г. 

Шкурупій 

О. В. 

25.  Навчальний посібник 

«Митна статистика. 

Практикум» 

Авторське 

свідоцтво 

73387 17.08.

2017 

Шкурупій О. В., 

Строчихін Ю. Ф., 

Вишневецька Л. І. 

Шкурупій 

О. В. 
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№ 

з/п 
Назва документа Вид 

Реєстрація в 

державному 

реєстрі 
ПІБ автора Власник 

номер дата 
26.  Монографія 

«Транснаціоналізація 

господарської діяльності 

в системі чинників 

економічного розвитку» 

Авторське 

свідоцтво 

73388 17.08.

2017 

Шкурупій О. В., 

Дейнека Т. А. 

Шкурупій 

О. В. 

27.  «Безеквівалентна лексика 

в поетичному тексті: 

проблема створення 

етномовної картини 

світу» 

Авторське 

свідоцтво 

71203 29.03.

2017 

Тупиця О. Ю. Тупиця О. 

Ю. 

28.  Навчальний посібник 

«Організація діяльності 

банків у зарубіжних 

країнах» 

Авторське 

свідоцтво 

70754 01.03.

2017 

Єгоричева С.Б. Єгоричева 

С.Б. 

29.  Монографія «Інноваційна 

діяльність комерційних 

банків: стратегічні 

аспекти» 

Авторське 

свідоцтво 

70755 01.03.

2017 

Єгоричева С.Б. Єгоричева 

С.Б. 

30.  Навчальний посібник 

«Організація фінансового 

моніторингу в банках» 

Авторське 

свідоцтво 

70756 01.03.

2017 

Єгоричева С.Б. Єгоричева 

С.Б. 

31.  Навчальний посібник 

«Банківські інновації» 

Авторське 

свідоцтво 

70757 01.03.

2017 

Єгоричева С.Б. Єгоричева 

С.Б. 

32.  Науковий твір 

«Фібробетели – 

перспективні матеріали 

для будівельної індустрії» 

Авторське 

свідоцтво 

69774 16.01.

2017 

Володько О.В., 

к.т.н, доцент 

Володько 

О.В., к.т.н, 

доцент 

33.  Спосіб присокреної 

оцінки середнього строку 

служби компактних 

люмінесцентних ламп 

Патент на 

корисну 

модель  

122366 10.01.

2018 

Кожушко Г.М., 

Басова Ю.О., Губа 

Л.М. 

ПУЕТ 

34.  Спосіб ранньої оцінки 

середнього строку 

ресурсу компактних 

люмінесцентних ламп на 

кількість вмикань до 

відмови 

Патент на 

корисну 

модель  

125670 25.05.

2018 

Кожушко Г.М., 

Басова Ю.О., Губа 

Л.М., Кислица 

Светлана 

Григорьевна 

ПУЕТ 

 

 

Додаток 2 

Довідка про національні стандарти, видані у 2017-2018 навчальному році 
№ 

з/п 
Назва Автори 

1.  ДСТУ ISO 23539:201_ (ІSO 23539:2005, IDT) 

Фотометрія. Система фізичної фотометрії за МКО 

Г. М. Кожушко, Т. В. Сахно, Л. 

В. Дугніст, Л. В. Берлінова 

2.  ДСТУ CIE 18.2:201_ (CIE 18.2:1983, IDT) Основи 

фізичної фотометрії 

Г. М. Кожушко, В. І. Ткаченко, 

Л. М. Губа, Л. В. Дугніст 

3.  ДСТУ CIE 13.3 (СІЕ 13.3:1995, IDT) Метод вимірювання 

та визначення кольоропередавання джерел світла 

Г. М. Кожушко, В. І. Ткаченко, 

Л. В. Дугніст 
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№ 

з/п 
Назва Автори 

4.  ДСТУ CIE 15 (СІЕ 15:2004, IDT) Колориметрія Г. М. Кожушко, Т. В. Сахно, В. 

І. Ткаченко, Ю. О. Басова, Л. В. 

Дугніст, Л. В. Берлінова 

5.  ДСТУ CIE 63 (СІЕ 63:1984, IDT) Спектрорадіометричні 

вимірювання джерел світла 

Г. М. Кожушко, Т. В. Сахно, Л. 

В. Дугніст, Л. В. Берлінова 

6.  ДСТУ CIE 84 (СІЕ 84:1989, IDT) Вимірювання 

світлового потоку 

Г. М. Кожушко, В. І. Ткаченко, 

Л. В. Дугніст, Л. В. Берлінова 

7.  ДСТУ CIE 070 (СІЕ 070-1987, IDT) Вимірювання 

розподілу сили світла в абсолютних одиницях 

Г. М. Кожушко, В. І. Ткаченко, 

Ю. О. Басова, Л. Дугніст 

8.  ДСТУ CIE 097 (СІЕ 097:2005, IDT) Настанова щодо 

технічного обслуговування систем внутрішнього 

електричного освітлення 

Г. М. Кожушко, В. І. Ткаченко, 

Л. В. Берлінова, Л. В. Дугніст 

9.  ДСТУ CIE 154 (СІЕ 154:2003, IDT) Технічне 

обслуговування систем зовнішнього освітлення 

Г. М. Кожушко, Ю. О. Басова, 

Л. В. Берлінова, Л. В. Дугніст 

10.  ДСТУ CIE 127(СІЕ 127:2007, IDT) Вимірювання 

світлодіодів (LEDs) 

Г. М. Кожушко, Т. В. Сахно, В. 

І. Ткаченко, Ю. О. Басова, Л. М. 

Губа, І. В. Шурдук, Л. В. 

Дугніст, Л. В. Берлінова 

11.  ДСТУ CIE 149 (CIE 149:2002, IDT) Використання 

вольфрамових ламп розжарювання, в якості вторинних 

еталонів 

Г. М. Кожушко, Т. В. Сахно,  

Л. В. Дугніст 

 

 

 

 

 

Додаток  3 

Наукові заходи, проведені у 2017-2018 навчальному році 
(курсивом позначено заходи, в яких ПУЕТ був співорганізатором) 

 
№ 

з/п 

Назва конференції (засідання 

круглого столу, семінару тощо) 

Кафедра 

(підрозділ) 

Місце 

проведення 

Термін 

проведення 

Міжнародні конференції 
1. 1 International Scientific-professional 

Conference «Development of Trade 

Relations from the Perspective of 

Economic Integration of the 

Republic of Moldova in the 

International Economy» 

ПУЕТ в якості 

співорганізатора  

м. Кишинів, 

Республіка 

Молдова, 

Кооперативно-

торговий 

університет 

Молдови 

21-22 вересня 

2017 р. 

2. 2 Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Проблеми 

та перспективи розвитку 

фінансової системи  в сучасних 

умовах» 

Кафедра фінансів 

та банківської 

справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

11-12 жовтня 

2017 р. 

3. 3 Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Менеджмент розвитку соціально-

економічних систем у новій 

економіці»  

Кафедра 

менеджменту 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

19 жовтня 

2017 р. 
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№ 

з/п 

Назва конференції (засідання 

круглого столу, семінару тощо) 

Кафедра 

(підрозділ) 

Місце 

проведення 

Термін 

проведення 

4. 4 Міжнародна науково-практична 

конференція «Стратегічні 

пріоритети розвитку внутрішньої 

торгівлі України на інноваційних 

засадах» 

ПУЕТ в якості 

співорганізатора 

м. Львів, 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет 

26-27 

жовтня 2017 

р. 

5. 5 Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

электронного бизнеса» 

ПУЭТ в качестве 

соорганизатора 

г. Гомель, 

Республика 

Беларусь, 

Белорусский 

торгово-

экономический 

Университет 

потребительск

ой кооперации 

9-10 ноября 

2017 г. 

6. 6 13th International Scientific 

Conference of Young Scientists «The 

Economy of Bulgaria and the 

European Union in the Global 

World» 

ПУЕТ в якості 

співорганізатора 

м. Софія, 

Республіка 

Болгарія, 

Університет 

національного і 

світового 

господарства  

17 листопада 

2017 р. 

7. 7 ІІІ Міжнародна молодіжна 

науково-практична Інтернет-

конференція «Наука і молодь в 

ХХІ сторіччі» 

Науково-

організаційний 

відділ 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

01 грудня  

2017 р. 

8. 8 V Міжнародна науково-

практична конференція (у 

дистанційній формі) «Інновації в 

управлінні асортиментом, якістю 

та безпекою товарів і послуг» 

ПУЕТ в якості 

співорганізатора 

м. Львів, 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет 

07 грудня 

2017 р. 

9. 9 Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции в 

образовании и науке:стостояние и 

перспективы» 

ПУЕТ в якості 

співорганізатора 

Карагандинськ

ий економічний 

університет 

Казспоживспіл

ки 

16 березня 

2018 р. 

10.  V Міжнародна науково-практична  

Інтернет-конференція «Сучасне 

матеріалознавство та 

товарознавство: теорія, практика, 

освіта» 

Кафедра 

товарознавства 

непродовольчих 

товарів 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

14-15 березня 

2018 р. 

11.  V Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми теорії і практики 

експертизи товарів» 

Кафедра 

експертизи та 

митної справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

20-22 березня 

2018 р. 

12.  ХLІ Міжнародна наукова 

студентська конференція 

«Актуальні питання розвитку 

економіки, харчових технологій та 

товарознавства» (за підсумками 

науково-дослідних робіт студентів 

за 2017 рік) 

Науково-

організаційний 

відділ, всі кафедри 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

17-18 квітня 

2018 р. 
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№ 

з/п 
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круглого столу, семінару тощо) 

Кафедра 

(підрозділ) 
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проведення 

Термін 

проведення 

13.  VIІI Міжнародна науково-

практична Інтернет-конференція 

«Мережевий бізнес: становлення, 

проблеми, інновації» 

Кафедра 

комерційної 

діяльності та 

підприємництва 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

19-20 квітня  

2018 р. 

14.  Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Обліково-

аналітичне забезпечення 

управління підприємством: 

проблеми теорії та практики» 

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку і аудиту 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

21-22 травня 

2018 р. 

15. 1 Х Міжнародна науково-практична 

конференція «Інституційний 

розвиток соціально-економічних 

систем: національна економіка у 

глобальному середовищі» 

Кафедра 

економічної теорії 

та прикладної 

економіки  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

15-17 травня 

2018 р. 

Всеукраїнські конференції 
1. 1 Відео-міст «Формування 

харизматичних лідерів як один з 

пріоритетних напрямків 

виховання національної 

гуманітарно-технічної еліти» в 

межах проведення І Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Лідери ХХІ століття. 

Формування особистості 

харизматичного лідера на основі 

гуманітарних технологій» 

Нестуля О.О., 

Нестуля С.І., 

Бабенко О.А., Рудич 

Л.В. та ін. 

м. Харків, 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут»  

21-22 вересня 

2017 р. 

2. 2 VII Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

«Економіка сьогодні: проблеми 

моделювання та управління» 

Кафедра економіки 

підприємства та 

економічної 

кібернетики 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

16-17 

листопада 

2017 р. 

3. 3 ІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

«Модернізація економіки в умовах 

зростання суспільної свідомості: 

туризм, людиномірність, 

партнерство, кооперація» 

Кафедра 

туристичного та 

готельного бізнесу 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

14 грудня 

2017 р. 

4. 4 VІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих 

учених «Проблеми забезпечення 

ефективного функціонування та 

стабільного розвитку банківської 

системи та економіки» 

ПУЕТ в якості 

співорганізатора 

(Єгоричева С. Б.) 

м. Харків, 

ДВНЗ 

«Університет 

банківської 

справи» на базі 

Інституту 

банківських 

технологій та 

бізнесу  

01 червня 

2018 р.  

5. 5 П’ятнадцята науково-практична 

конференція студентів закладів 

вищої освіти Укркоопспілки 

«Інноваційні процеси і їх вплив на 

ефективність діяльності 

підприємства» 

Науково-

організаційний 

відділ 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

17 травня 

2018 р. 
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проведення 

Термін 

проведення 

6. 6 VІI Всеукраїнська науково-

практична конференція «Традиції 

та інновації розвитку приватного 

права в Україні: освітній вимір» 

Кафедра 

правознавства  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

07 червня 

2018 р. 

Регіональні конференції 
1. 1 Конференція «Ресурсоефективне 

та чисте виробництво (РЕЧВ) на 

промислових підприємствах 

Полтавського регіону» 

Кафедра 

загальноінженерних 

дисциплін  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

05 жовтня 

2017 р. 

2. 2 Регіональна науково-практична 

конференція «Григорій Сковорода 

і Паїсій Величковський: постаті на 

тлі епохи», присвячену 295-річчю 

від дня народження видатних 

представників ранньомодерної 

культури 

Кафедра педагогіки 

та суспільних наук 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

30 листопада 

2017 р. 

3. 3 Перша регіональна ІТ 

конференція INSANE BYTE на 

базі Університету та за ініціативи 

Полтавського регіонального 

управління АТ «УкрСиббанк»  

(Ukrsibbank BNP Paribas Group)  

Проректор з 

наукової роботи 

Гаркуша С.В. 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

02 грудня 

2017 р. 

Внутрішньовузівські конференції 
1. 1 Наукова конференція студентів та 

молодих учених спеціальності 

«Міжнародні економічні 

відносини» ПУЕТ 

Кафедра 

міжнародної 

економіки 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

10 жовтня 

2017 р. 

Круглі столи 
1. 1 Круглий стіл «Через духовну 

реформацію до відродження 

країни», присвячений 500-річчю 

Реформації 

Кафедра педагогіки 

та суспільних наук 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

31 жовтня 

2017 р. 

2. 2 Круглий стіл «Роль і значення 

фахівців з обліку й аудиту в 

сучасному світі»  

ПУЕТ в якості 

співорганізатора  

(кафедра 

бухгалтерського 

обліку і аудиту) 

Полтавський 

кооперативний 

коледж 

9 листопада 

2017 р. 

3. 3 Круглий стіл, присвячений 

Міжнародному дню бухгалтера та 

Міжнародному дню студента  

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку і аудиту 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

17 листопада 

2017 р. 

4. 4 Круглий стіл на тему «Підходи до 

праворозуміння: проблема 

вибору» (в рамках 

Всеукраїнського Тижня права ) 

Кафедра 

правознавства  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

08 грудня 

2017 р. 

5. 5 Міжвузівський круглий стіл, 

присвячений Міжнародному дню 

охорони праці  

Кафедра 

технологічного 

обладнання 

харчових 

виробництв і 

торгівлі 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

27 квітня 

2018 р. 
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№ 
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круглого столу, семінару тощо) 
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проведення 

Термін 

проведення 

6. 6 Круглий стіл «Роль державних 

органів у захисті внутрішнього 

ринку від неякісних та 

контрафактних товарів» 

Кафедра 

експертизи та 

митної справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

14 травня 

2018 р. 

Наукові семінари 
1.  Всеукраїнські науково-практичні 

семінари для передплатників ВКК 

«Баланс-клуб»  

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку і аудиту 
(співорганізатори: 

Громадська організація 

«Всеукраїнський 

бухгалтерський клуб», 

Полтавське 

представництво ТОВ 

«Баланс-Клуб», 

Державна податкова 

інспекція в м. Полтава 

Головного управління 

ДФС у Полтавській 

області) 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

18 жовтня 

2017 р., 

13 листопада 

2017 р., 

23 листопада 

2017 р., 

8 грудня 2017 

р. 

2.  Науково-методичний семінар-

тренінг для вчителів німецької 

мови Полтавської області на тему 

«Особливості написання та 

презентації наукової роботи»   

Кафедра ділової 

іноземної мови 

Полтавська 

обласна Мала 

академія наук 

учнівської 

молоді 

18 жовтня 

2017 р. 

3.  Науково-практичний семінар-

тренінг «Правове забезпечення 

соціального діалогу» 

Кафедра 

управління 

персоналом і 

економіки праці 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

12 грудня 

2017 р. 

4.  Методологічний 

міждисциплінарний інтернет-

семінар «Людина, яка подорожує: 

постнекласична парадигма 

наукових досліджень туризму»  

Кафедра 

туристичного та 

готельного бізнесу 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

17 квітня 

2018 р. 

5.  Відкритий науковий семінар 

«Проблеми математичного 

моделювання телекомунікаційних 

систем» 

Проректор з 

наукової роботи, 

д.т.н. Гаркуша С.В. 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

15-16 червня 

2018 р. 

Заходи в рамках Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва 

у Полтавській області на 2017-2020 

1.  Курс тренінгів та консультацій з 

оформлення та презентації 

інвестиційних проектів за 

методикою UNIDO для учасників 

ІІ етапу конкурсу інвестиційних 

проектів «Горизонти 

Полтавщини»  

Керівник 

молодіжного 

бізнес-центру 

ПУЕТ Юрко І. В. 

м. Полтава, 

ПУЕТ, 

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністрація 

05, 11, 15 

вересня 2017 

р. 

2.  Панельна дискусія «Українське 

бізнес-середовище». Презентація 

програми тренінгів зі створення 

власної справи (процес 

підприємництва)   

Керівник 

молодіжного 

бізнес-центру 

ПУЕТ Юрко І. В. 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

28 вересня 

2017 р. 
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№ 

з/п 

Назва конференції (засідання 

круглого столу, семінару тощо) 

Кафедра 

(підрозділ) 
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проведення 

Термін 

проведення 

3.  Виїзні семінари-тренінги 

«Мікропідприємництво та 

самозайнятість у регіоні: 

започаткування власного бізнесу» 

для виявлення галузевих 

особливостей ведення бізнесу   

ПУЕТ за сприяння 

Департаменту 

економічного 

розвитку, торгівлі 

та залучення 

інвестицій 

Полтавської 

облдержадміністра

ції. Тренери -  к. т. 

н. Ткаченко А. С., 

Пахомова І. В. 

Шишацька 

обласна 

гімназія-

інтернат для 

обдарованих 

дітей (смт. 

Шишаки) 

12 грудня 

2017 р. 

4.  Виїзні семінари-тренінги 

«Мікропідприємництво та 

самозайнятість у регіоні: 

започаткування власного бізнесу» 

для виявлення галузевих 

особливостей ведення бізнесу   

ПУЕТ за сприяння 

Департаменту 

економічного 

розвитку, торгівлі 

та залучення 

інвестицій 

Полтавської 

облдержадміністра

ції. Тренери -  к. т. 

н. Ткаченко А. С., 

Пахомова І. В. 

Полтавська 

обласна 

гімназія-

інтернат для 

обдарованих 

дітей імені А. 

С. Макаренка 

(с. Ковалівка) 

13 грудня 

2017 р. 

5.  Семінар в рамках круглого столу 

«Ярмарок кредитів» за участю 

підприємців Полтавської області 

та представників банківських та 

небанківських фінансово-

кредитних установ 

Кафедра фінансів 

та банківської 

справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

15 лютого 

2018 р. 

6.  Семінар з орієнтування на 

підприємницьку діяльність, основ 

ведення підприємницької 

діяльності та популяризації 

віртуалізованої праці шляхом 

стимулювання фрілансу  

(виконання будь-якої роботи через 

мережу Інтернет віддалено) на 

тему: «Поширення нових форм 

праці в умовах віртуалізації 

економіки: перспективи та 

виклики для України» 

Кафедра 

міжнародної 

економіки 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

19 лютого 

2018 р. 

7.  Круглий стіл «Стан і проблеми 

розвитку органічного виробництва 

у Полтавській області» 

Технологій 

харчових 

виробництв і 

ресторанного 

господарства  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

23 лютого 

2018 року 

8.  Фінальний етап V Чемпіонату 

області серед учнів старших класів 

з основ підприємництва «Крок до 

бізнесу» 

Керівник 

молодіжного 

бізнес-центру 

ПУЕТ Юрко І. В. 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

22 березня 

2018 р.  
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9.  Міжвузівський науково-

практичний семінар «Нові 

технології і обладнання харчових 

виробництв» 

Кафедра 

технологічного 

обладнання 

харчових 

виробництв і 

торгівлі 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

19 квітня 

2018 р. 

10.  Семінар-тренінг «Ефективність 

діяльності керівника та управління 

командою»  

Кафедра 

управління 

персоналом і 

економіки праці 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

30 травня 

2018 р. 

11.  Семінар-тренінг  «Управління 

конфліктами»  

Кафедра 

управління 

персоналом і 

економіки праці 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

05 червня 

2018 р. 

12.  Семінар-тренінг «Ефективний 

підприємець: як не згоріти в 

бізнесі і все витримати»  

Кафедра 

управління 

персоналом і 

економіки праці 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

07 червня 

2018 р. 

Інші заходи наукового характеру 
1. 1 Участь у фестивалі науки під 

відкритим небом «Наукові 

пікніки», що організовується 

Комунальною установою 

«Обласний молодіжний центр» 

ПУЕТ м. Полтава 30 вересня 

2017 р. 

2.  Road-show з фінансової 

обізнаності 

Нацбанк м. Полтава, 

ПУЕТ 

19-20 квітня 

2018 р. 

3. 2 Дев’яті Липівські читання Педагогіки та 

суспільних наук 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

11-12 травня 

2018 р.  

 

 

 

Додаток 4 

 

Монографії, видані у 2017-2018 навчальному році 
 

№ 

з/п 
ПІБ авторів Назва Видавництво 

ОДНООСІБНІ 

1.  Нестуля О. О., 

Аліман М. В. 

Борис Мартос і кооперація : монографія. У 2 кн. Кн. 

2. Б. Мартос про кооперацію і кооператорів / О. О. 

Нестуля, М. В. Аліман ; за ред.. О. О. Нестулі. – 

Полтава : ПУЕТ, 2018. – 245 с. 

Полтава : 

ПУЕТ, 2018. – 

245 с. 

2.  Таран-Лала О. 

М. 

Taran-Lala O. Conceptual Model Construction of  

Complex Scenarios : Monograph / O. Taran-Lala. – 

Mauritius : LAP LAMBERT Academic Publishing , 

2017. – 121 P. 

Mauritius : LAP, 

2017. – 121 P. 

3.  Кулик В. А. Кулик В. А. Розвиток бухгалтерського обліку на 

підприємствах електронного бізнесу: монографія. – 

Полтава: РВВ ПУЕТ, 2017. – 344 с. 

Полтава: РВВ 

ПУЕТ, 2017. – 

344 с. 

4.  Педченко Н. С., 

Яковенко Т. І. 

Ефективність маркетингової діяльності підприємств 

рекламної галузі: сучасний погляд: монографія. 

/Н.С. Педченко, Т.І. Яковенко/ – Полтава: ПУЕТ, 

Полтава: 

ПУЕТ, 2017. – 

226 с. 
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2017. – 226 с. 

 

5.  Білокінь Р. М. Білокінь Р.М. Кримінально-процесуальна 

відповідальність: Монографія. – К.: Видавничий 

центр «Кафедра», 2017. – 430 с. 

К.: Видавничий 

центр 

«Кафедра», 

2017. – 430 с. 

6.  Каменська Н. 

П. 

Каменська Н.П. Правові засади інституту звернень 
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Показником визнання ефективної діяльності університету в сфері 

міжнародної співпраці є активна участь у міжнародних грантових проектах і 

програмах. Значимою є участь університету у проекті Еразмус+КА2 за 

програмою «Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади 

омбудсмена», у результаті чого ПУЕТ став першим в Україні університетом, у 

якому обрано та діє уповноважений з прав студентів. Даний  проект 

фінансується Європейським союзом та його основним завданням є створення, 

впровадження та розвиток інституту омбудсмена в університетах України, 

Грузії та Азербайджану з метою захисту прав студентів та усунення перешкод 

для навчального процесу. Моменту появи студентського омбудсмена 

передувала кропітка трьохрічна робота науково-педагогічного та студентського 

колективу університету.  

У 2017 році в університеті розпочалася реалізація міжнародної 

інноваційної освітньої онлайн-програми підготовки магістрів із 

підприємництва, розробленої консорціумом п’яти закладів вищої освіти 

Європейського Союзу: Advenio eAcademy (Мальта), Університет Іоанніни 

(Греція), Університет Святого Стефана (Угорщина), Університет Барі Альдо 

Моро (Італія), Жилінський Університет (Словаччина) та Полтавський 

університет економіки і торгівлі (Україна).  

Новостворена програма, сертифікована Національною комісією 

післядипломної та вищої освіти о. Мальта (NCFHE), відповідає міжнародним 

освітнім стандартам, підтримана Європейським Союзом у рамках напряму 

Еразмус+КА2: Стратегічні партнерства та буде визнаватися світовою освітньою 

спільнотою. Двоє студентів спеціальностей «Туризм» і «Міжнародні економічні 

відносини» та випускник спеціальності «Маркетинг», нині аспірант 

Університету отримали фінансування у розмірі 959 040 грн. для навчання за 

даною програмою, яке триватиме 18 місяців. 

З метою реалізації права викладачів та студентів на академічну 

мобільність та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

12.08.2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність» університетом створено 28 партнерств з 

університетами програмних країн: Литовська Республіка (Вільнюська 

колегія/Університет прикладних наук, Утенівська колегія/Університет 

прикладних наук, Державний коледж Шяуляй, Литовський бізнес університет 

прикладних наук, Литовська морська академія), Республіці Італія (Університет 

для іноземців «Данте Аліг’єрі»); Республіка Болгарія (Університет харчових 

технологій м Пловдів, Військово-морська академія ім. Ніколи Вапцарова, 

Університет Національного та Світового господарства, Університет агробізнесу 

та розвитку сільської місцевості, Технічний університет Габрово), Латвійська 

Республіка (Відземський університет прикладних наук, Університет Латвії), 

Республіка Кіпр (Коледж туризму та готельного менеджменту), Румунія 

(Банатський університет сільськогосподарських наук і ветеринарної медицини, 

Західний університет Тімішоара, Університет сільськогосподарських наук і 

ветеринарної медицини в Клуж-Напока, Університет Пітешті), Республіка 

Хорватія (Бізнес школа PAR), Республіка Польща (Вища державна професійна 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/full_leaflet_12122017_13.12.17.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/full_leaflet_12122017_13.12.17.pdf
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школа у Тарнові, Державна вища професійна школа ім. проф. Едварда 

Ф.Щепаніка в Сувалках, Університет безпеки у Познані, Державна Вища школа 

в Бяла-Подляска, Університет Вістула), Угорщина (Університет прикладних 

наук імені Яноша Кодолані); Грецька Республіка  (Технологічний освітній 

інститут Крита); Королівство Іспанія (Громадський інтегрований центр 

професійної підготовки  Валлє Ельда, Університет Гранади) щодо реалізації 

кредитної мобільності, відповідно розроблено 28 проектів та подано до 

національних Еразмус+ офісів країн університетів – партнерів. 

Протягом навчального року здійснювалась організаційна підготовка 

кредитної мобільності в рамках програми Еразмус+ KA1 за проектами, що 

отримали фінансування минулого року, а саме, проекти мобільності з 

європейськими університетами:  

1. Будапештський Університет Метрополітан (Угорщина): 

1.1. вихідна мобільність: 

- за спеціальністю «Міжнародна економіка» (бакалаври, магістри): 4 

студенти на 5 місяців; 

- за спеціальністю «Міжнародна економіка»: 9 викладачів на 7 днів; 

- адміністративний персонал: 2 особи на 5 днів. 

1.2. вхідна мобільність:  

- адміністративний персонал: 2 особи на 5 днів. 

2. Утенівська  колегія/Університет прикладних наук (Литва): 

2.1. вихідна мобільність: 

- за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці»: 1 

викладач на 5 днів; 

2.2. вхідна мобільність:  

- за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці»: 1 

викладач на 5 днів. 

3. Верхньосілезький економічний університет (Республіка Польща): 

3.1. вихідна мобільність: 

- за спеціальністю «Туризм»: 2 студенти на 4 місяці; 

- за спеціальностями «Маркетинг», «Міжнародні економічні 

відносини»: 2 викладачі на 5 днів; 

- адміністративний персонал: 2 особи на 5 днів. 

3.2. вхідна мобільність:  

- за спеціальністю «Туризм»: 1 викладач на 5 днів; 

- адміністративний персонал: 2 особи на 5 днів. 

За результатами участі університету в конкурсі програми Європейського 

Союзу Еразмус + КА1. Міжнародна кредитна мобільність у 2017 р. розпочато 

співпрацю в рамках 5-ти підтриманих та профінансованих проектів спільно з 

європейськими університетами: 

1. Університет Фоджа (Італійська Республіка): 

1.1. вихідна мобільність 

- за спеціальністями «Туризм», «Менеджмент», «Комп’ютерні науки 

та інформаційні технології», «Харчові технології», «Облік та оподаткування», 

«Готельно-ресторанна справа», «Правознавство»: 5 студентів на 4 місяці; 
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- за спеціальністю «Харчові технології»: 1 викладач на 5 днів; 

- адміністративний персонал: 2 особи на 5 днів 

2. Повіслянскій коледж у Квідзині (Республіка Польща): 

2.1. вихідна мобільність: 

- за спеціальностями «Економіка», «Фінанси, банківська справа та 

страхування»: 2 викладачі на 5 днів. 

2.2. вхідна мобільність:  

- факультет соціально-економічних наук: 2 викладачі на 5 днів. 

3. Технологічний освітній інститут Криту (Грецька Республіка): 

3.1. вихідна мобільність: 

- за спеціальністю «Маркетинг»: 1 студент на 4 місяці; 

- адміністративний персонал: 1 особа на 5 днів. 

3.2. вхідна мобільність: 

- за спеціальностями «Бізнес-адміністування», «Маркетинг»: 1 викладач 

на 5 днів. 

4. Бізнес школа PAR (Республіка Хорватія): 

4.1. вихідна мобільність: 

- за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці»: 1 

викладач на 5 днів. 

4.2. вхідна мобільність: 

- адміністративний персонал: 2 особи на 5 днів. 

5. Вища школа менеджменту інформаційних систем (Латвія): 

5.1. вихідна мобільність: 

- за спеціальностями «Інформаційні системи», «Управління 

підприємницькою діяльністю», «Управління підприємницькою діяльністю в 

туризмі»: 9 студентів на 4 місяці; 

- за спеціальностями «Інформаційні системи», «Управління 

підприємницькою діяльністю», «Управління підприємницькою діяльністю в 

туризмі»: 4 викладачі на 5 днів; 

- адміністративний персонал: 1 особа на 5 днів. 

5.2. вхідна мобільність: 

- за спеціальностями «Інформаційні системи», «Управління 

підприємницькою діяльністю», «Управління підприємницькою діяльністю в 

туризмі»: 3 студенти на 4 місяці; 

- за спеціальностями «Інформаційні системи», «Управління 

підприємницькою діяльністю», «Управління підприємницькою діяльністю в 

туризмі»: 2 викладачі на 5 днів. 

6. Університет Гранади (Королівство Іспанія): 

6.1. вихідна мобільність: 

- 1 студент на 4 місяці. 

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. 
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Загалом у рамках підтриманих проектів від Європейського союзу 

отримано фінансування для реалізації 68 індивідуальних проектів міжнародної 

кредитної мобільності: 51 вихідних мобільностей (29 – для викладачів та 

адміністративного персоналу, 22 – для студентів, сума фінансування 3,36 млн. 

грн.) та 17 вхідних мобільностей (14 – для викладачів та адміністративного 

персоналу, 3 – для студентів). Для покриття адміністративних витрат 

університет може отримати близько 365 тис. грн. 

Протягом 2017-2018 навчального року було реалізовано проекти у рамках 

програми Еразмус+ КА1: Міжнародна кредитна мобільність спільно з: 

1) Будапештським університетом Метрополітан (м. Будапешт, 

Угорщина): 

- вихідна мобільність: було направлено на навчання у І-му семестрі 

2017-2018 навчального року 4 студентів спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини»,  з метою викладання у ІІ-му семестрі 2017-2018 навчального року 

відряджено 9 викладачів; 

- вхідна мобільність: було прийнято у ПУЕТ 2 співробітників 

Міжнародного директорату з метою проходження стажування; 

2) Школою економіки в Катовіце (м. Катовіце, Республіка Польща): 

- вихідна мобільність: у ІІ-му семестрі 2017-2018 навчального року було 

направлено на навчання 2 студентів спеціальності «Туризм», з метою 

викладання відряджено 2 викладачів, а з метою проходження стажування – 2 

адміністративних працівників; 

- вхідна мобільність: було прийнято у ПУЕТ викладача кафедри туризму 

та 2 співробітників відділу підтримки студентів; 

3) Вищою школою менеджменту інформаційних систем (м. Рига, 

Латвійська Республіка): 

- вихідна мобільність: було відряджено делегацію у складі 5 науково-

педагогічних співробітників ПУЕТ з метою викладання та участі у 16 

Міжнародній науковій конференції «Інформаційні технології та менеджмент 

2018»; 

- вхідна мобільність: було прийнято у ПУЕТ на навчання у ІІ-му 

семестрі 2017-2018 н.р. двох студентів за спеціальностями «Управління 

підприємницькою діяльністю в туризмі» та «Управління підприємницькою 

діяльністю (дизайн)» та для викладання директора навчальної програми 

«Управління підприємницькою діяльністю»; 

4) Повіслянським коледжем у Квідзині (м. Квідзин, Республіка Польща): 

- вихідна мобільність: було відряджено делегацію у складі 2 науково-

педагогічних співробітників ПУЕТ з метою участі у Міжнародній науковій 

конференції «Обличчя процвітання»; 

5) Технологічним освітнім інститутом Криту (м. Іракліон, Греція): 

- вихідна мобільність: було відряджено 1 адміністративного 

співробітника для участі у Міжнародному тижні. 

Протягом навчального року викладачами університету продовжено 

роботу з розробки проектів в рамках програми Еразмус+ Жан Моне. 

Розроблено 1 проект та подана 1 заявка на фінансування Європейського Союзу: 
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«Європейський досвід гуманізації та розвитку особистості» (координатор від 

ПУЕТ – Вергал К.Ю., доцент кафедри економіки підприємства та економічної 

кібернетики).  

Подано 5 проектів: «Місцеві ініціативи, спрямовані на сприяння 

гендерній рівності у сфері праці» для участі у програмі Канадського фонду 

місцевих ініціатив, відкритої Посольством Канади в Україні, «Забезпечення 

гендерної рівності у сфері праці» у рамках Конкурсу ініціатив, спрямованих на 

сприяння участі жінок у місцевому економічному розвитку у членів АМУ 

(кафедра управління персоналом і економіки праці); «Зниження гендерної 

нерівності у соціальній, економічній та політичній сферах життя» та 

«Зменшення гендерних стереотипів, які визначають гендерну роль вдома та на 

роботі» до Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй (ЮНФПА) 

(кафедра економіки підприємства та економічної кібернетики), «Офіс 

споживчого омбудсмена» у рамках Програми прямої допомоги Посольства 

Австралії в Києві (кафедри експертизи та митної справи та товарознавства 

продовольчих товарів). 

У цілому протягом навчального року забезпечено співпрацю за 8 

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 «Підготовка сендвіч-курсів як інструменту розвитку 

лідерського потенціалу університету» у рамках Програми розвитку лідерського 

потенціалу університетів України Британської Ради в Україні 

(міжкафедральний проект); 

- проект «Волонтерська програма MultiKultiUA», залучення 

волонтерів до навчального процесу (Федеративна Республіка Німеччина) 

(кафедра ділової іноземної мови);  

- проект мовних асистентів Ґете-Інституту, залучення волонтерів до 

навчального процесу (Федеративна Республіка Німеччина) (кафедра ділової 

іноземної мови);  

- проект «Тренінги з англійської мови у сфері програмування для 

випускників програми «Access» («Access Alumni Technology Project» – далі 

Проект) здійснюється за підтримки Посольства США в Україні та 

впроваджується міжнародною неприбутковою організацією Project Harmony 

(також відома як PH International) у співпраці з українськими неурядовими 

організаціями (кафедра ділової іноземної мови); 

- проект «Тристоронній танцювальний табір» (Федеративна 

Республіка Німеччина) (кафедра ділової іноземної мови);  

- «Інтегрований розвиток міст в Україні» за підтримки GIZ, 
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проведення тренінгів підвищення кваліфікації місцевих урядовців (Навчально-

науковий інститут лідерства, кафедра управління персоналом та економіки 

праці). 

Було подано проект у рамках Програми малих грантів громадської 

дипломатії для підтримки проектів у сфері освіти й культури Посольства США 

в Києві, для чого було отримано номер DUNS & Bradstreet Number (DUNS), 

номер CCR (NCAGE), здійснено реєстрацію і отримано дійсний статус  

університету у федеральній Системі управління надаванням контрактів – 

System for Award Management (SAM.gov).  

Спільно з Відземським університетом прикладних наук (Латвійська 

Республіка) була підготовлена та подана проектна заявка «Активація вразливих 

груп суспільства в сільських і віддалених місцевостях – розширення їх 

можливостей за допомогою соціального інвестування» для отримання гранту на 

регіональне співробітництво від Європейської Економічної Зони та Норвегії, 

для чого університет було зареєстровано в системі EGREG. 

У 2017-2018 навчальному році збережено позитивну тенденцію 

встановлення нових контактів у сфері освіти та науки, інших форм 

співробітництва з навчальними закладами зарубіжних країн. Зокрема укладено 

3 нові угоди про співпрацю із зво з 3 країн світу, а саме:  

- Республіки Польща (Державна вища професійна школа 

ім.Станіслава Сташиця в Пілі);  

- Словацької Республіки (Жилінський університет); 

- Республіки Болгарія (Новий Болгарський університет),  

Протягом 2017-2018 навчального року було організовано співпрацю та 

підписано 2 договори з новими партнерами з організації стажування студентів 

ПУЕТ у Турецькій Республіці у 2018 році за програмою стажування у  мережі 

готелів «Delphin Hotels». 

У програмах професійного стажування за кордоном у 2017-2018 

навчальному році взяли участь більше 260 студентів, які проходять стажування 

у 11 країнах світу: Турецька Республіка, Республіка Болгарія, Китайська 

Народна Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, США за програмами 

стажувань ПУЕТ за кордоном для студентів, а також Республіка Польща, 

Турецька Республіка Північного Кіпру, Мексиканські Сполучені Штати, 

Королівство Марокко, ОАЕ, Австралія за індивідуальними запрошеннями 

студентів на стажування.  

Залучено до навчального процесу в університеті 9 іноземних фахівців з 5 

країн світу, а саме:  

- Австралії (директора компаній K S Nathan, Chartered Accountants SIVA 

HARRIS AND TROTTER PTY LTD Сіву Натана); 

- Республіки Польща (викладача кафедри туризму Школи економіки в 

Катовіце Анну Сташевську, ректора Державної вищої професійної школи ім. 

Станіслава Сташиця (м. Піла), професора Доната Мєжеєвського); 

- Литовської Республіки (заступника ректора Утенівської колегії 

Університету прикладних наук Альону Сініціне); 

- Китайської Народної Республіки (стажистів кафедри мовної підготовки 
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Центру міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна, які направлені Штаб-квартирою Інститутів Конфуція для здійснення 

статутної діяльності Інситуту Конфуція Бу Ронгронга, Се Чангфу, Яньг Ні, 

декана Ланьчжоуського політехнічного університету Лі Яліня); 

- Сінгапуру (директора компанії «GL Training and Consultancy», 

професора Гері Літа). 

За звітний період з робочими візитами та для участі у конференціях, 

семінарах, проведення зустрічей зі студентами в університеті перебувала 31 

офіційна особа з 8 країн світу: директор компанії «Yulia Grabova Granat 

Recruiting Ajans» Юлія Грабова, менеджери готелю «Hilton Dalaman Sarigerme 

Resort & SPA» Ільяз Дашкін та Аліхан Мюлайїм, менеджери з анімації мережі 

готелів Papillon Hotels Ефе Ялин,  Тамер Леблебічі,  Гюркан Цейтін, директор 

мережі готелів «Delphin Hotels» Кірач Корхан Речаті (Турецька Республіка), 

Директор Інституту Конфуція Дін Шивен,  стажисти Інституту Конфуція Чень 

Чунься та Ван Мей, стажисти кафедри мовної підготовки Центру міжнародної 

освіти Юй Хайчан, Ян Сінь, Юй Лу, Квінь Вентінь, Чжан Тяньюань, Яо Пін, 

Ван Цьячіань, Ян Юйці, Ян Чен,  директор готельно-ресторанного комплексу 

«Luoyang Xiushui Lily Hotel» Чен Тівей (Китайська Народна Республіка), 

Координатор навчальних програм представництва штаб-квартири НАТО в 

Україні Крістофер Штаудт (Федеративна Республіка Німеччина), Аташе з 

питань наукового та університетського співробітництва Посольства 

Французької Республіки в Україні Сільвен Ріголле (Французька Республіка), 

Надзвичайний та Повноважний Посол Грузії в Україні Гели Думбадзе (Грузія), 

Канцлер Академії готельного бізнесу та громадського харчування (АГБіГХ) у 

Познані Роман Давид Таубер, співробітник АГБіГХ у Познані Матеуш 

Колодзеячак, Співробітники відділу підтримки студентів Школи економіки в 

Катовіце Агнєшка Оконь  та Лешек Міхта (Республіка Польща), волонтер 

Корпусу Миру США в Україні за програмою «Молодіжний розвиток» Джейкоб 

Джеймс Даузер, прес-секретар Посольства США в Україні Курос Гаффарі 

(Сполучені Штати Америки), співробітники Міжнародного директорату 

Будапештського університету Метрополітан Христини Килянд-Гадаксі та 

Тибора Гадаксі (Угорщина). 

За 2017-18 навчальний рік розвивалась діяльність з набору іноземних 

студентів. Створено Науково-практичний центр з організації набору на 

навчання іноземців та осіб без громадянства, який забезпечує рекрутинг 

іноземних студентів. Університет уклав угоди із 42 компаніями з набору 

іноземних студентів, продовжено співпрацю з 9 компаніями. З 01.09.2017 р. по 

26.07.2018 р.видано 1347 (фактично сплачено за візову підтримку 586) 

запрошень на навчання іноземних студентів в 2017-2018 н.р. Значно 

збільшилася кількість студентів, які навчаються на підготовчому факультеті – 

137 осіб (на 62 більше, ніж у 2016-17 навчальному році). Географія студентів, 

які обирають  для навчання університет зросла на 25 країн і налічує 54 країн 

(Азербайджан, Алжир, Ангола, Афганістан, Бангладеш, Бразилія, Вірменія, 

Гамбія, Гана, Гвінея, Грузія, Еритрея,  Ефіопія, Єгипет, Ємен, Зімбабве, Ізраїль, 

Індія, Ірак,  Іран, Йорданія, Камерун, Китай, Коморські Острови, Кот-д’Івуар, 

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
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
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
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
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Ліберія, Ліван, Лівія, Малаві, Малі, Марокко, Молдова, Нігерія, ОБГ (Кувейт), 

ОБГ (Палестина), Пакистан, Росія, Саудівська Аравія, Сенегал, Сірія, Сомалі, 

Судан, США, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Танзанія, Того, Туреччина, 

Туркменістан, Туніс, Уганда, Узбекистан, Філіппіни, Шрі-Ланка).  

Протягом 2017-2018 навчального року 51 науково-педагогічний 

працівник, докторант, аспірант та співробітник університету перебували у 

науково-творчих і ділових зарубіжних відрядженнях у Азербайджані, Польщі, 

Греції, Латвії, Німеччині, Угорщині, Індії, Данії, Малайзії, Бельгії, Австрії, 

Литві, Мальті, Фінляндії, Болгарії, Великій Британії. 

 

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 2017 році Вченою радою 

20 вересня 2017 року схвалено «План заходів Полтавського університету 

економіки і торгівлі з формування контингенту студентів у 2017-2018 

навчальному році», який передбачав 64 заходи різного плану. Оскільки значну 

частину набору ми робимо за рахунок  випускників шкіл, які вступають  за 

результатами ЗНО. В 2018 році для участі в ЗНО зареєстровано 355843 особи 

(240 881 особа у 2017 році). Серед них 196368 (55,24%) – це випускники 

загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року. Минулого року це було 

192 778 осіб, або 81,03%). Кількість охочих скласти зовнішнє незалежне 

оцінювання серед випускників минулих років складає 31033 особи або 8,73%; 

учнів, студентів професійно-технічних, вищих навчальних закладів у 2018 році 

128082 особи або (36,03%). 
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Розподіл учасників ЗНО за категоріями 
Найбільше для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, а 

отже і потенційних абітурієнтів для вступу до вищих навчальних закладів, 

зареєстровано в м. Києві – 29967 осіб (8,43%) від загальної кількості 

зареєстрованих (19 603-2017р), Дніпропетровській області – 26270 осіб (7,39%) 

(19 207-2017р.), Львівській області – 22644 особи (6,37%) (16 124-2017 р.), 

Харківській області – 22395 (6,3%) (15 326-2017р.), Одеській області – 21862 

(6,15%) (14 799-2017р.), найменше – у Кіровоградській – 8354 особи (2,35%), 

Луганській – 6221 (1,75%) областях. Наша область знаходиться по середині. На 

ЗНО зареєстровано 11660 мешканців області. Ми ділимо разом з 

Хмельницькою областю 13-14 місце. В минулому році за кількістю 

зареєстрованих область займала 12 місце в такому рейтингу. За даними Центру 

оцінювання якості освіти. 
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Розподіл учасників ЗНО у розрізі регіонів у 2018 році 

У 2018 році у Полтавській області за даними Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації чисельність учнів 11-х класів 

складає 6616 осіб (в минулому році 6809), що на 193 особи менше ніж 

минулого року.  

 

 2017  2018  

Полтавська обл.  6809 6616 

м. Полтава  1352 1335 

На ЗНО в Полтавській області зареєструвалося 11660 осіб (8798 -2017) 

осіб, з них випускників цього року –  6336 осіб , що на 473 особи менше ніж 

минулого року (6809-2017р.) і становить 54% від зареєстрованих в області (в 

минулому році це було 77% від загальної кількості зареєстрованих.  1053 особи 

це випускники минулих років, що на 412 осіб менше минулого року (1465 

випускники), учнів ПТУ 1824 особи, коледжів, технікумів та ВНЗ 2447 осіб. 

Реєстрація учнів ПТУ, коледжів і технікумів на ЗНО виключно пов’язана з 

вимогою складати державну підсумкову атестацію з української мови та 

літератури у формі ЗНО. Вони в цьому році не закінчували свої навчальні 

заклади, а отже і не вступали до закладів вищої освіти. З наведеною інформації 

витікає наступне, що базою для набору у 2018 році були лише на 6336 
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випускників ЗНЗ плює випускники минулих років це 1053 особи. Тобто база 

для набору за результатами ЗНО в порівнянні з минулим роком в зменшиться 

на 885 осіб.  

Область 

Роки Кількість випускників Учні 

студенти 

ПТУ та 

ЗВО 
2017 2018 2018 року минулих років 

Полтавська  8798 11660 6336 1053 4271 

 

Наведені статистичні дані засвідчують, що протягом аналізованого 

періоду збільшення кількості зареєстрованих на ЗНО в області не відбулося. В 

цілому по Україні ситуація виглядає також подібним чином. 

 

Серед предметів ЗНО в Полтавській обл. обрали: 

Предмет 

2017 рік 2018 рік 

Кількість осіб 
Кількість 

осіб 

Кількість 

осіб 2018 

року 

випуску 

Різниця між 

кількістю 

осіб 

випускників 

2018 року та 

2017 роком 

Українська мова та 

література 

8771 11661 6336 - 

Історія України 6880 6146 4855 -755 

Математика 4223 4169 3204 -74 

Біологія 3585 3184 2369 -425 

Географія 2991 2947 2505 -57 

Англійська мова 2465 2725 2148 + 241 

Фізика 936 805 551 -139 

Хімія 872 718 492 -163 

  

Загальноосвітні навчальні заклади м. Полтави та області ми охопили 

таким чином:  

Загалом в Полтавській області 416 закладів освіти І-ІІІ ступенів. Частина 

з них це заклади для дітей з особливими потребами в частині в цьому році не 

було випускних класів. 393 навчальні заклади м. Полтави та області - це там де 

були випускники. З профроботою за навчальний рік відвідали 254 навчальні 

заклади області (218 – минулого року) навчальних закладів, що складає 64% від 

загальної. 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 окрім смт. Чорнухи 

(оскільки там в районі всього 60 випускників).  
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Охоплення випускників ЗНЗ Полтавської області профорієнтаційною 

роботою ПУЕТ у 2017-2018 н.р., % 

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. Більше 40 студентів 

приймали участь у проведенні профорієнтаційної роботи. Діяльність цих 

студентів буде формалізована в межах одного з напрямків роботи Студентської 

ради університету. 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, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської області. Загалом в 

акції «Рідна школа» взяли участь 45 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 64% шкіл області, але в цих 

школах навчається майже 81 % випускників.     

Проведено 10 загально-університетських днів відкритих дверей для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів та  

випускників технікумів та коледжів. 4 з 10 Днів відкритих дверей були 
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орієнтовані на школи м. Полтави. Завдяки співпраці та сприянню начальника  

управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради організовано 

були заведені випускники 38 шкіл м. Полтава.  

В рамках загально університетських Днів відкритих дверей університет 

відвідали майже 1400 учнів 11 класів та 10 класів ЗНЗ м. Полтава, Полтавської 

області та суміжних областей, 306 студентів коледжів та технікумів. 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 31 майстер-клас та 

тренінг як на базі університету та і на базі закладів середньої освіти. 

Проводилася індивідуальна робота кафедрами, деканатами по технікумах та 

коледжах міста.  Студенти технікумів та коледжів м. Полтава були активними 

учасниками заходів,  які проходили в університеті. Профорієнтаційна робота з 

випускниками коледжів та технікумів була під особистим контролем у деканів 

факультетів, та проводилася відповідно до затвердженого плану.  

Кількість випускників коледжів та технікумів у 2018 році у регіонах 

присутності ПУЕТ в розрізі локальних центрів та прогнозні дані на вступ до 

університету на бакалавра. Видно, що випуск у коледжах у 2018 році 

збільшиться на 120 осіб. 

Міста Випуск 2017 р. Випуск 2018 р. 

Б-Дністровський 59 61 

Житомир 197 178 

Кіровоград 115 110 

Миколаїв 74 67 

Новомосковськ 172 204 

Суми 121 153 

Харків 192 207 

Херсон 219 274 

Черкаси 101 109 

Чернігів 25 32 

РАЗОМ 1275 1395 

 

Протягом року проводилися іміджеві заходи та проекти, які реалізовані 

протягом навчального року: Університет третього віку, День місцевого 

самоврядування, Благодійні концерти, участь у майстерні міста, наукових 

пікніках, загальноміських заходах, 57 річниця ПУЕТ.  
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З цих та інших заходів відзнято 103 іміджевих відеоролика, 2 – рекламні. 
З 1 вересня 2017 року по липень 2018 року на сайті ПУЕТ висвітлено більше 

400 новин з життя університету.  

Освітня, виховна  та наукова діяльність університету у 2017 – 2018 н.р. 

висвітлювалася на місцевих, регіональних та обласних телеканалах: «Лтава», 

«Місто», «ІРТ», «Трибуна» та на сторінках газет: «Полтавський вісник», «Вісті 

Укоопспілки», «Зоря Полтавщини», «Панорама Полтавщини», «Газета по-

українськи».  

Впроваджено оновлений бренд ПУЕТ з врахуванням маркетингової 

діяльності ПУЕТ на міжнародних ринках освітніх послуг та посилення іміджу 

університету на внутрішньому ринку вищої освіти. Вироблено сувенірну 

продукцію.  

Розроблені та виготовлені нові рекламні звернення (друковані та в мережі 

Інтернет) з врахуванням зміни у зовнішньому середовищі, зміни рекламних 

мотивів та конкурентних переваг університету. Постійно здійснювалась 

підготовка інформації про освітню та наукову діяльність ПУЕТ на міжнародних 

заходах. 

Розроблені та виготовлені рекламні матеріали відповідно до стратегії 

комерціоналізації діяльності університету (каталог ОТГ, флаєр електронна 

бібліотека ПУЕТ) 

Здійснюється просування університету в соціальних мережах  

Fb та Instagram відповідно до прийнятої стратегії розвитку університету.  

 Чисельність уподобальників ПУЕТ у соціальних мережах: 

Fb (укр.) – 5028 осіб (1083-2017р.),  

Fb(анг.) – 25 000 осіб (11000-2017р.), 

Instagram – 1146 осіб.  

Постійно оптимізується юзабіліті сайтів університету, приймальної 

комісії та International (як для адресатів, які використовують комп’ютерні 

пристрої та мобільні телефони) для підвищення ефективності рекламних 

контактів через мережу Інтернет, а саме через сайт університету. 

Протягом року проведено низку компаній із залучення до груп у 

соціальних мережах молоді віком від 13 – 18 років. Напрями таргетування 

реклами у фейсбуці (укр):  

1. Анонс днів відкритих дверей (Полтавська, Харківська, Сумська, 

Кіровоградська обл.) 

2. Магістерська программа з підприємництва (вся Україна) 

Впроваджено систематичну SEO - аналітики, поступово здійснюється 

налагодження контексної реклами для формування оптимальних для 

сприйняття рекламних повідомлень. Щотижня формується та аналізується звіт 

згідно показників Google едвардз та корегуються дії з просування освітніх 

послуг в Інтернеті.  Провідним фахівцем департаменту маркетингу з SEO-

аналітики постійно моніториться позиції в TOP-google, за деякими ключовими 

словами позиція університету має 3-5 строку, на глобальному рівні - 3-5 

сторінки. 
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Проведено моніторинг зовнішніх джерел інформації про університет 

тобто сайти-довідники для абітурієнтів / вступників. Проманіторино 19 сайтів 

довідників, це 10 сторінок Google виправлено 18. 

Окремим виданням планується (розроблено макет) довідника 

першокурсника для українських студентів.  

У 2017-2018 н.р. ПУЕТ брав участь у 3-Х регіональних та всеукраїнських 

освітніх виставках у містах Полтава, Кременчук та Київ, «Веселках професій» 

та інших профорієнтаційних заходах, проведених у районах Полтавської 

області.  

Проводилась робота з продовження договорів про співпрацю та сприяння 

у проведенні профорієнтаційної роботи з департаментами, управліннями та 

відділами освіти міст та районів Полтавської області, з загальноосвітніми 

навчальними закладами  м. Полтава та Полтавської області, коледжами та 

технікумами  міста Полтави та міст інших областей. 

На базі ПУЕТ проведено обласні предметні олімпіади (обласний тур 

олімпіади з «Інформатики», «Географії»,). Спільно з Полтавським інститутом 

післядипломної освіти імені  М. В. Остроградського організовано та проведено 

IV чемпіонат з основ підприємництва «Крок до бізнесу» та Фестиваль-конкурс 

учнівських проектів «Ми Віримо в гарне майбутнє» серед школярів м. Полтава 

та Полтавської області, започатковано школу лідерів учнівського 

самоврядування Полтавської області. 

На базі ПУЕТ вже 10 рік діють пункти реєстрації, пробного та основних 

сесій ЗНО відповідно до угод про співробітництво з Харківським РЦОЯО. В 

цьому році університет відповідно до договору про співпрацю з ХРЦОЯО 

долучився до проведення моніторингового дослідження PISA-2018. 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 53 слухачі.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» У 2018 РОЦІ 

Денна форма навчання 

Прийом документів на перший курс за програмами підготовки бакалаврів 

за денною формою навчання розпочався 12 липня 2018 року і тривав по 26 

липня 2018 року.  

Аналіз поданих заяв від абітурієнтів денної та заочної форм  навчання, які 

вступали до університету на основі повної загальної середньої освіти та ОКР 

молодшого спеціаліста, в розрізі спеціальностей (таблиці додаються): 
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

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: впровадження та 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. 

В 2017-2018  навчальному році направлено на навчальну практику  358 

студентів, з них 15 студентів деканату по роботі з іноземними студентами. На 

виробничу практику  направлено 2802 студентів (2016-2017 н.р. - 2899 

студенти), з них: іноземні студенти - 182 (6,0 %) та 204 (7,0 %) студенти заочно-

дистанційної форми навчання. 

з-за економічної нестабільності підприємств різних форм власності, 

відсутності інформації про можливості підприємств, особливо приватних, як 

баз виробничої практики, від’їзд за кордон, сімейні обставини  2017-2018 н. р.  

204 студенти, з них 44 іноземні студенти, різних курсів та напрямів підготовки, 

спеціальностей змінили терміни виробничої та навчальної практик, бази 

практик, 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, які 

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, 

перелік підприємств які пропонують тимчасову роботу у вільний від навчання 

час та пропозиції щодо стажування в період навчання з подальшим 

працевлаштуванням. 

В 2017-2018 навчальному році укладено 997 договорів та продовжено дію 

506 договорів на проведення виробничої практики, 22 чотирьохрічних 

договори.  

Для своєчасного укладання договорів на проведення виробничої практики 

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

інших областей надіслано біля 193 листів різного змісту з інформацією про 
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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 2017-2018 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 114 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 

2017-2018 навчальному році направлено (в розрізі спеціальностей, напрямів 

підготовки – додаток 1): 

 

 

Направлено 

2017-2018 

н.р. 

% 

2016-2017 

н.р. 

% 

 

2015-2016 

н.р. 

% 

2014-2015 

н.р. 

% 

2013-2014 

н.р. 

% 

2012-

2013 

н.р.,

% 

1.  обласні і районні 

спілки споживчих 

товариств 

1,4 2,7 8,0 013,3 12,6 
15,8

% 

2.  ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський 

університет 

економіки і торгівлі» 

10,6 9,6 6,5    

3.  публічні та приватні 

акціонерні 

товариства   

9,4 13.8 15,7 17.4 18,2 
20,5

% 

4.  товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

17,1 15,1 14,2 16,8 17,4 
22,4

% 

5.  державні 

підприємства та 

установи 

23,3 18,9 19,6 15.1 14,7 
13,1

%; 

6.  банківські установи   1,9 4,5 5,1 7,9 8,1  
7.  малі та приватні 

підприємства   
5,1 4,2 9,1 25.9 24,8 

21,5

% 
8.  фізичні особи-

підприємці 
23,4 21,1 25,8    

9.  За кордоном 7,8 10,1 5,5    

 

221 студенту перебування за кордоном на практичному стажуванні  

зараховується як виробнича практика. 
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Для 297 студентів І-V курсів  різних напрямів підготовки, спеціальностей 

базою практики стали структурні підрозділи університету (2016-2017 

навчальний рік – 276 осіб). 

Ефективно працює альтернативна модель проходження виробничої 

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

скористалося біля 39 студентів різних курсів і напрямів підготовки та 

спеціальностей з отриманням Сертифікату з факсиміле  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 практик 57,2% (2016-2017 н.р. - 55,4%) 

студентів проходили виробничу практику в м. Полтаві, 20,4 % в Полтавській 

області.  

За результатами проходження виробничої практики на початку 2017-2018 

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. Із 

проана- лізованих 1954 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. На період виробничої практики 48,1% 

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

обліковця, менеджера, пекаря, кухонного працівника, кухаря, бармена, 

офіціанта, аніматора. 

Разом з деканом факультету харчових технологій, готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу провели перевірку баз практик м. Полтави в яких 

проходили виробничу практику студенти за індивідуальними договорами: кафе 

«Львівські круасани» приватного підприємця Кошмана М.С., кафе-бар фітнес-

клубу «Spartak Gum», ресторан «Ворскла», ресторан  приватного підприємства 

«Палаццо», ресторан швидкого харчування «Крила» приватного підприємця  

Маслова Р.В., кафе Ваніль» приватного підприємця Журко К. Зустрілися із 

студентами та керівниками  даних підприємств, вислухали їх зауваження та 

побажання, ознайомилися з умовами праці.   

Для забезпечення базами практики студентів заочно-дистанційної, денної 

форми навчання спеціальності «Право» укладено договори на проведення 

виробничої практики  з судовими, правоохоронними органами та державними 

установами м. Білгород-Дністровський: перший Одеський місцевий центр з 
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надання безоплатної вторинної правової допомоги, Управління з питань 

надання адміністративних послуг, архівний відділ та відділ державної 

реєстрації виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради, 

міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції в Одеській області, Білгород-Дністровський міськрайонний 

суд; Головне управління Держгеокадастру, управління поліції охорони у 

Черкаській області та Херсонський окружний адміністративний суд, 

апеляційний та міський суд м. Херсона, Головне управління Держгеокадастру, 

Головне управління ДФС, управління поліції охорони в Херсонській області. У 

зв’язку із закінчення термінів дії  договорів на проведення виробничої практики 

в державних установах м. Полтави переукладено 17 договорів на проходження 

практики  студентів спеціальності «Право». 

База даних баз практик м. Полтави за 2017-2018 навчальний рік 

доповнилась наступними установами та підприємствами: Головне управління 

Держгеокадастру, Головне управління ДФС, ТОВ «Ворскла-Стиль», ТОВ 

«Полфорум», ТОВ «Центр практичної екології», ТОВ «Воркконсалт», Агенція 

регіонального розвитку Полтавської області, Головне управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області, Українська універсальна біржа, 

ПрАТ «СК «Ю.БІ.АЙ-КООП», ПрАТ «СК «МетЛайф», громадська організація 

«Європейський вибір Полтавщини», ТОВ «Електропривод» м. Запоріжжя. 

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

студентів, залишаються: ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод», 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», ПАТ «Полтавабанк», ПрАТ «СК «АХА 

Стахування», ПАТ «НАСК «»Оранта», ПП «ТЦ «Київ», КП «ДСОЦ 

«Горизонт», ДОТ «Сонячний» приватного підприємця Сергієнка В.І., готель 

«Явір», ПП «Алмаз-Полтава». Всього баз практики біля 784 підприємств, 

установ і організацій. 

Разом із кафедрами проведено 139 інструктажів з організації 

проходження виробничої практики, охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Кожному студенту видані відповідні документи (виписано направлення на 

практику, щоденник, програма практики-стажування).  

Підготовлено 167 наказів про проходження виробничої, навчальної 

практик із зазначенням кожному студенту бази практики та уточненням змін 

щодо термінів практики окремих студентів.  

Для надання допомоги студентам,  випускникам університету в визначені 

баз практики та орієнтації на ринку праці України, в сприянні в 
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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 «Епіцентр»,  міжнародні компанії 

ТОВ «Mindy Supports», «Simply cоntact». 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. 

Більш тіснішою стала співпраця з Полтавським міським центром 

зайнятості. 

На зустрічі із студентами представники центру зайнятості  ознайомили 

студентів з оперативною інформацією про ринок праці, із законодавчими та 

нормативними документами про зайнятість та соціальне страхування на 

випадок безробіття. Надали базу даних підприємств-роботодавців з 

актуальними вакансіями м. Полтави,  ознайомили з новими напрямками роботи 

Центру  з питань працевлаштування та пошуку роботи.  

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). 

Процеси, що відбуваються в суспільстві і які вносять суттєві корективи в 

зміст освітньої діяльності університету, ставлять на чергу вдосконалення та 

перебудову традиційних підходів до організації практичної підготовки 

студентів. 

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. 
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Забезпеченість студентів І-VІ курсів базами практики в 2017-2018 навчальному році  

в розрізі спеціальностей, напрямів підготовки 

 

Спеціальність Всього 
Полтав- 

ська обл. 

м. 

Полтава 

Підприєм-

ства 

споживчої 

кооперації 

Універ- 

ситет 

ПАТ,  

ПрАТ 
ТОВ 

Державні 

підприєм- 

ства 

Банківські 

установи 

Приватні 

підпри- 

ємства 

Приватні 

підпри- 

ємці 

За кор- 

доном 

Право 154 3 113 - 2 - 1 149 - 2 - - 

Міжнародні економічні 

відносини 
123 8 79 3 1 28 43 7 11 9 7 14 

Облік та аудит 82 15 47 8 1 20 33 7 1 9 3 - 

Фінанси та кредит 154 35 110 7 2 75 16 23 15 11 5 - 

Банківська справа 9 1 8 - - - - - 9 - - - 

Філологія 122 25 64 1 18 2 16 27 - 12 22 24 

Документознавство та 

інформаційна діяльність 
48 15 29 1 8 6 13 11 1 3 5 - 

Економіка підприємства 42 6 33 1 - 17 15 3 - 5 1 - 

Економічна кібернетика 63 16 47 2 24 7 8 5 6 4 6 1 

Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
99 16 80 - 45 5 19 16 - 1 9 4 

Управління персоналом 

та економіка праці 
132 36 76 4 34 17 26 21 - 9 15 6 

Менеджмент  105 29 51 1 9 10 30 5 5 7 23 15 

Менеджмент 

зовнішньо-економічної 

діяльності 

5 2 2 - - - 2 - - 1 1 1 

Маркетинг 63 15 24 1 1 10 17 4 - 4 26 - 

Товарознавство та 

комерційна діяльність 
116 31 74 2 - 2 46 - - 4 59 3 

Товарознавство та 

експертиза в митній 

справі 

167 19 139 2 37 23 30 47 - 9 19 - 
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Спеціальність Всього 
Полтав- 

ська обл. 

м. 

Полтава 

Підприєм-

ства 

споживчої 

кооперації 

Універ- 

ситет 

ПАТ,  

ПрАТ 
ТОВ 

Державні 

підприєм- 

ства 

Банківські 

установи 

Приватні 

підпри- 

ємства 

Приватні 

підпри- 

ємці 

За кор- 

доном 

Біотехнології 29 - 29 - - - - 29 - - - - 

Готельно-ресторанна 

справа 
429 172 128 4 16 6 72 5 - 29 207 90 

Курортна справа 15 5 5 - - 2 1 - - - 10 2 

Туризм 263 59 124 - 1 2 19 48 - 11 145 37 

Харчові технології та 

інженерія 
172 58 82 2 48 2 13 23 - 8 65 11 

Технологія зберігання, 

консервування та 

переробки плодів і овочів/ 

Технологія зберігання, 

консервування та 

переробки м’яса  

7 1 5 - 5 - - - - - 2 - 

Місцеве 

самоврядування 
7 2 5 - - - - 7 - - - - 

Бізнес адміністрування  10 - 7 - 1 1 4 - 1 2 - 1 

Всього денної форми 

навчання 
2416 569 1361 39 253 235 424 437 49 140 630 209 

Питома вага, % 87 23 56 1,6 10,5 9,7 17,5 18,1 2,0 5,8 26,2 8,6 

Іноземні студенти 182 1 161 - 44 29 54 11 5 2 25 12 

Питома вага, % 6 - 88,5 - 24,2 16,1 29,6 6,0 2,7 1,1 13,7 6,6 

Заочно-дистанційна 

форма навчання 
204 - 80 - - - - 204 - - - - 

Питома вага, % 7 - 39,2 - - - - - - - - - 

РАЗОМ 2802 570 1602 39 297 264 478 652 54 142 655 221 

Питома вага, %  20,4 57,2 1,4 10,6 9,4 17,1 23,3 1,9 5,1 23,4 7,8 
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ВИХОВНА РОБОТА 

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 2017-2018 н.р. 

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. 
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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. У відповідності до 

Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Полтавський університет 

економіки і торгівлі на 2017-2022 роки актуалізовано Положення про куратора 

(тьютора) академічної групи. 

Тематика проведених кураторських годин була присвячена національно-

патріотичному, морально-естетичному, етичному, правовому, екологічному, 

професійному вихованню, профілактиці захворювань та пропаганді здорового 

способу життя. Зокрема проведено: 

- круглий стіл «500-річчя Реформації: український контекст»; 

- вечір-реквієм «Пам’ятаємо» до Дня Гідності та Свободи й на 

вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні;  

- національно-патріотичний захід, присвячений відзначенню 100-

річчя бою під Крутами та Дню пам’яті Героїв Крут; 

- зустрічі  «Творю свій материк…» з ученим, письменником, 

педагогом, журналістом, видавцем, громадським діячем Миколою Дмитренком; 

- екскурсію студентів ПУЕТ до Верховної Ради України; 

- зустріч студентів із депутатами міської ради м. Полтави 

випускниками ПУЕТ до Дня місцевого сомоврядування; 

- зустріч студентів з представниками Національного 

антикорупційного бюро України (НАБУ) у партнерстві із проектом «Прозорість 

і доброчесність публічного сектора» Програми розвитку ООН в Україні 

(ПРООН); 
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- зустрічі студентів із Ігорем Медведем – керівником проектів та 

програм Інституту релігії та суспільства УКУ, старшим  науковим 

співробітником Львівського національного літературно-меморіального музею 

Івана Франка на тему «Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького» та 

міжрелігійний діалог; 

- відкриту кураторську годину для студентів «Я маю право» із 

залученням представників Головного територіального управління юстиції у 

Полтавській області Міністерства юстиції України; 

- відкриту кураторську годину для студентів  на тему «Прокуратура і 

суспільство» із залученням фахівців Полтавської обласної прокуратури; 

- презентацію Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада» за участі 

ГО «Інститут Республіка» та започаткування дебатної школи ПУЕТ; 

- презентація молодіжної ініціативи «World Leaders Camp 2018» за 

участі ГО «Всеукраїнське Молодіжне Спілкування». 

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-V».  

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», семінар 

«Фандрайзинг: як залучити кошти до свого проекту». 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; по 

фандрайзингу (залученню коштів для діяльності органів студентського 

самоврядування). Участь у студентському самоврядуванні дає змогу виявити 
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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, благодійний концерт на підтримку Марка Дущенка, 

відвідини притулку для тварин, підтримка Товариства Червоного Христа у 

проекті по наданню фінансової допомоги самотнім людям похилого віку, та 

багато інших.  

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», «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»; дискусійний клуб «Економічна думка». 

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»; 



 83 

• 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.  
Протягом року з ініціативи та підтримки Школи КВН були проведені ігри 

на кубок Школи КВН серед студентів першого курсу. Команда КВН 

«Собрание» стала фіналістами Полтавської ліги КВН, зайнявши третє місце, 

брала участь у фестивалі КВН м. Кропивницький та Світловодській лізі КВН 

«Свекла».  

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. 

Четвертий рік поспіль, традиційно команда університету виборює 

призове місце (друге) в обласній військово-патріотичній грі «Заграва». 

Студенти університету брали участь в міському вокальному конкурсі 

«Студентський голос Полтави», де із десяти наших учасників – 6 стали на 

півфіналістами, а двое – переможцями. 

Студенти ПУЕТ активні учасники щорічного обласного заходу «Наша 

єдина студентська родина», присвяченому Міжнародному Дню студента. 

Подякою командира військової частини – польова пошта ВО213 та Ради 

ветеранів відзначено народний фольклорний ансамбль «Яворина» та студентів 

– солістів ПУЕТ за участь в урочистостях, присвячених 50-ти річчю 

Полтавського військового училища зв’язку. 

У лютому 2018 року традиційно  в   Полтавському університеті економіки 

і торгівлі до дня всіх закоханих відбувся феєричний шоу - конкурс серед 

першокурсників «Містер плюс міс ПУЕТ- 2018». 

До дня закоханих в місті проходив конкурс, який дуже полюбляє 

полтавська молодь. Наші студенти стали не виключенням із правил. В карооке 

– батлі закоханих пар ми стали найкращими, в котрий раз здобувши перемогу. 

Подарунком до Міжнародного жіночого дня стала музична вистава 

«Театральна комедія». 

Центр мистецтв і дозвілля надав допомогу Київській районній у м. 

Полтаві Раді у проведенні святкових заходів до Міжнародного жіночого дня 8 

Березня. 

Студенти ПУЕТ стали учасниками та співорганізаторами обласного 
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заходу Дня пам’яті молодих героїв до 100 річниці бою під Крутами. Де 

продемонструвами високі театральні, вокальні та хореографічні здібності. 

Вокально-хореографічна композиція «Оберіг» стала візитівкою ПУЕТ, 

якою наші студенти відкрили концертну програму до Дня Соборності України в 

Полтавському музично-драматичному театрі ім.. Гоголя. 

 Найкращі таланти - представники студентської молоді університету 

стали учасниками обласного міжвузівського мистецького фестивалю  

«Студентська весна». За результатами якого дипломантами стали майже всі 

учасники конкурсу (8 дипломів першого ступеню та 11 дипломів другого 

ступеню), а колектив естрадно-спортивного танцю «Екстрім» був визнаний 

найкращим танцювальним колективом протягом останніх шести років.  
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; 
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 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 І семестрі 2017-2018 

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. 

Cтуденти університету стали учасниками наступних спортивних заходів: 

1. Загальноуніверситетська «Руханка» з нагоди відзначення Дня 

працівника фізичної культури та спорту. У цьому заході брало участь 120 

чол/уч. 

2. Змагання «Швидше, вище, сильніше» серед збірних команд І курсу 

факультетів ЗВО «ПУЕТ». 

Міні-футбол: 

І місце – факультет ХТГРТБ. 

ІІ місце – факультет «Фінансів і обліку». 

ІІІ місце – факультет «Економіки та менеджменту». 

ІV місце – факультет «Товарознавства, торгівлі та маркетингу» 

Брало участь 38 чол./уч. 

3. Оцінювання фізичної підготовки студентів І курсу згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України. 

Брало участь – 342 чол/уч. 

4. Відкритий профорієнтаційний турнір з волейболу на Кубок Ректора 

ПУЕТ, проф. Нестулі О.О. з нагоди Дня студента. 

Чоловіки: І місце – ПУЕТ. 

ІІ місце – Полтавський кооперативний коледж. 

ІІІ місце – Полтавський комерційний коледж. 

Жінки: І місце – СК «Олімп - ПУЕТ». 

ІІ місце – СДЮШОР № 2. 

ІІІ місце - Полтавський кооперативний коледж. 

ІV місце - СДЮШОР № 2. 

Всього в турнірі брало участь 60 чол/уч. 

5. З жовтня по листопад 2017 р. Полтавським обласним центром 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх – у кожному гуртожитку» 

проводилась обласна спартакіада серед студентських команд (за місцем 

проживання). 

Студенти ПУЕТ брали участь в наступних видах спорту: 

- міні-футбол - ІV місце; 

- баскетбол (жінки) - ІІІ місце; 

- настільний теніс - ІV місце. 
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Всього в цих змаганнях брало участь 20 чол/уч. 

6. ІV Спортивні ігри Полтавщини серед ЗВО ІІІ- ІV рівнів акредитації. В 

першому півріччі відбулись наступні змагання: 

Пляжний футбол – ПУЕТ - V місце – 12 чол/уч. 

Міні-футбол - ПУЕТ - ІІІ місце – 15 чол/уч. 

Боротьба вільна - ПУЕТ - ІV місце – 7 чол/уч. 

Боротьба греко-римська - ПУЕТ - ІV місце – 7 чол/уч. 

Шахи - ПУЕТ- ІІІ місце – 6 чол/уч. 

Баскетбол (жінки) - ПУЕТ - І місце – 9 чол/уч. 

Всього у цих заходах брало участь 668 чол/уч. 

7. Традиційний обласний турнір з баскетболу, присвячений пам’яті воїна-

інтернаціоналіста  Євгенія Вязовченка: 

 збірна жіноча команда ПУЕТ ІІ місце – 5 чол/уч.  

8. Змагання «Бадьорість та здоров’я»  серед професорсько-викладацького 

складу ВНЗ ІІІ – IV р.а. ПУЕТ брав участь у наступних змаганнях : 

- настільни теніс (чоловіки) – ІІ місце – 1 чол/уч. 

- настільний теніс (жінки) – ІІІ місце - 1 чол/уч. 

- шахи – І місце - 1 чол/уч. 

9. Турнір з настільного тенісу серед студентів гуртожитку № 2 - 17 

чол/уч. 

10. Всеукраїнський відбірковий турнір до складу збірної команди України 

з вільної боротьби (м. Хмельницький): 

І місце – Гаджимагомедов Магомед – Ф-31; 

V місце – Пижьянов Михайло – М-11. 

11. Чемпіонат України з вільної боротьби серед молоді (м. Одеса): 

ІІ місце – Гаджимагомедов Магомед – Ф-31. 

12. Профорієнтаційний турнір серед жіночих збірних команд ПУЕТ та 

кооперативного коледжу, 22 чол/уч. 

13. ІV Спортивні ігри Полтавщини серед ЗВО ІІІ- ІV рівнів акредитації. В 

другому півріччі відбулись наступні змагання: 

Боротьба дзюдо -  ПУЕТ - ІІ командне місце – 7 чол/уч. 

В особистому заліку: 

1. Нурмагомедов Абдужалія  - ТКД-11і – І місце в ваговій категорії 90 кг. 

2. Гаджимагомедов Магомед - Ф-31 - І місце в ваговій категорії 81кг; І місце 

в абсолютній категорії. 

3. Мітченок Денис  - ПР-41 - ІІ місце в ваговій категорії 66 кг. 

4. Пижьянов Михайло - М-11- ІІ місце в ваговій категорії 60 кг. 

5. Гігашвілі Едуард - МЕН-11- ІІІ місце в ваговій категорії 66 кг. 

6. Ємець Василь – Т-22 – ІІІ місце в ваговій категорії + 100 кг. 

7. Черемних Максим - ТЕМС-42і - V місце в ваговій категорії 90 кг. 

Баскетбол (чоловіки) – ПУЕТ - ІV місце – 12 чол/уч. 

Настільний теніс - ПУЕТ - V місце – 8 чол/уч. 

Волейбол (чоловіки) - ЗВО «ПУЕТ» - V місце – 12 чол/уч. 

Баскетбол 3х3 (чоловіки) - ЗВО «ПУЕТ» - V місце – 4 чол/уч. 

Баскетбол 3х3 (жінки) - ЗВО «ПУЕТ» - І місце – 4 чол/уч. 
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14. До Міжнародного Дня здоров’я відбулася загальноніверситетська 

руханка, в якій взяли участь співробітники, викладачі та студенти університету. 

Кількість учасників 83. 

15. Змагання VІ спортивних ігор Полтавщини ЗВО ІІІ-ІV р.а. з футзалу 

(чоловіки) – 15 учасників. 

16. Міжнародний турнір з міні футболу серед команд студентів-іноземців 

ВНЗ ІІІ-ІV р.а. (чоловіки). Від університету братимуть участь  чотири команди. 

Країни учасниці: Гамбія, Туреччина, Марокко, Азербайджан – 40 чол/уч. 

В грудні 2017 року аспірант кафедри маркетингу Набока Сергій, отримав 

звання Майстра Спорту України з шахів, а також став переможцем 

Міжнародного турніру «Меморіал Заменхофа» (Польша, м. Белосток, грудень 

2017 р.). 

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, 
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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. 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

Аналіз стану інфраструктури за 2017-2018 навчальний рік 

Господарська діяльність відповідних служб університету спрямована на 

підтримку стабільного експлуатаційного стану аудиторного фонду навчального 

корпусу, гуртожитків, допоміжних приміщень, безаварійної роботи інженерних 

мереж і комунікацій. 

Університет забезпечує комфортні умови для навчання, праці та 

відпочинку. Саме тому постійна увага приділяється господарській діяльності, 

капітальному та поточному ремонтам, збереженню та підтримці у належному 

технічному стані університетського майна та інфраструктури. 

План капітальних і поточних ремонтів навчального корпусу і гуртожитків 

сформований з урахуванням визначених пріоритетів та матеріальних 

можливостей. Згідно із затвердженим планом робіт у 2017/2018 навчальному 

році виконано. 

Проведені ремонти: 

- частковий ремонт покрівлі спорт. корпуса – 103585 грн. 

- установлена вентиляція у складі кафедри хімії – 6000 грн. 

Не менш важливим є забезпечення безаварійної роботи інженерних 

комунікацій та енергопостачання. Продовжувалися планові роботи з ремонту та 

прочищення дворових та внутрішніх мереж теплопостачання, водопостачання 

та водовідведення загальною протяжністю: 

- дворова каналізаційна мережа – 397 п/м 

у т.ч. гуртожиток №4 – 162 п/м 

гуртожиток №1 – 151 п/м 

житловий будинок – 84 п/м 

- внутрішні каналізаційні мережі санвузлів, кухонь, душових 

гуртожитків - 1551 п/м= =1,551 км  
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у т.ч. гуртожиток №1 – 446 п/м 

гуртожиток №2 – 397 п/м 

гуртожиток №3 – 311 п/м 

гуртожиток №4 – 342 п/м 

Всього: 1496 п/м 

- спорткомплекс – 42 п/м 

- МІПК – 13 п/м. 

Всього прочищено каналізаційних мереж – 1948 п/м = 1,948 км, що 

менше ніж у 2016/2017 році на 327 п/м і майже в 2 рази менше, чим у 2010/2011 

навчальному році. 

Проведений частковий ремонт мереж:  

- теплопостачання (внутрішніх) – 30 м/п;  

- водопостачання – 47 м/п; 

- каналізаційних – 12 м/п.  

Капітальний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж від гурт. №1 до 

КНС – 12398 + 1428,94 = 13826,94 грн. 

Своєчасно підготовлена дахова котельня до опалювального сезону, а 

також тепломережі у навчального корпусі і гуртожитках. 

Проведена інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел, розроблені обгрунтуючі матеріали для 

отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря і отриманий дозвіл з 

необмеженим терміном (23000 грн.) 

При підготовці матеріальної бази до опалювального сезону 

відремонтовані частково покрівлі : спорткомплексу (103585 грн.), гуртожитку 

№2 – (6092 грн.) їдальні – 5882 грн. 

Перед початком опалювального сезону 2017/2018 р.р. промито систему 

опалення та проведені гідравлічні випробування. У повному обсязі виконані 

заходи по підготовці будівель, приміщень та систем теплопостачання до 

опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових 

господарств до опалювального сезону.  

Велика увага приділяється підтриманню в належному стані земельних 

ділянок загальною площею (1,6298+1,2102) = 2,84 га 

З 01 вересня 2017 року вивіз комунальних відходів здійснюється 

ліцензованою організацією міста (КАТП 1628) відповідно до заключеного 

договору. Для відповідності об’ємів сміття закуплено додатково 2 сміттєвих 

контейнери вартістю 7200 грн. (1-3600 грн.) Проводилось озеленення території, 

висаджені дерева і кущі, у тому числі на схилі для закріплення ґрунту. 

Територія освітлюється прожекторами, своєчасно проводиться заміна ламп, 

ремонт, установка нових прожекторів (11237 грн). 

Протягом 2017-2018 навчального року забезпечено автотранспорт 

паливо-мастильними матеріалами в необхідній кількості для виконання у 

повному обсязі транспортних послуг щодо життєдіяльності університету та 

освітнього  процесу згідно поданих заявок. 

Важливим аспектом життєдіяльності університету є функціонування 

студентських гуртожитків. В 4-х гуртожитках проживає майже 1600 мешканців. 
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Поселення студентів здійснює студентська рада кожного гуртожитку разом із 

зав. гуртожитком. Кожен мешканець ознайомлений під підпис з Правилами 

внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та протипожежної безпеки. 

Оновлені стенди з цивільного захисту в гуртожитках. 

Зав. гуртожитками проводять щоденну роботу з мешканцями по 

дотриманню ними Правил внутрішнього розпорядку при проживанні у 

гуртожитках. 

З метою поліпшення санітарних умов проживання в гуртожитках 

№1,2,3,4 систематично проводяться ремонтно-будівельні роботи. 

Капітальних ремонтів виконано на 203756 грн., поточних - 1135 154 грн. 

це з урахуванням вартості матеріалів (санітарно-технічне обладнання більше 

100000 грн. – це унітази, шланги, мийки, змішувачі, крани, умивальники і т.д. 

та електротехнічні товари і обладнання – 147460 грн.) 

Зокрема, у розрізі гуртожитків: 

Гуртожиток №2 – ремонт жіночої душової на суму – 113559 грн.; 

- проведена часткова заміна мережі опалення і заміна радіаторів -        

11786 грн; 

- частковий ремонт покрівлі – 6092,16 грн.; 

- для запобігання травматизму проводиться ремонт стаціонарних 

електроплит – 29294 грн., у т.ч. вартість матеріалів 26254 грн.   

Гуртожиток №1: 

- ремонт вентиляційної системи в душовій із заміною вентилятора –    

14210 грн.; 

- обстеження і обслуговування внутрішніх систем газопостачання –    

21607 грн. 

В гуртожитках проводяться конкурси на кращу кімнату, переможці 

отримують нові меблі в кімнати. 

Проведений ремонт жилих кімнат, місць загального користування, 

віконних відкосів, ремонт лінолеумного покриття у  гуртожитках: 

№ 1 – к. 95/4, 80/2, 82, 83/2, 95/4, 50/1, 16/2, 60/1, 51/3, 31/4, 17/4, 83/1, 

19/1, 51/4, 95/1, 27/3, 27/4,27/3 в секціях, кухнях 3,4,6,7,8 поверхів; 

№ 2 – к. 709, 807, 510, 710, 909, 612, 712, 902, 906, 911, 511, 612,708, 709, 

707, 407, 608, 905/1, 905/2, 811/1, 904, 911/2, кухня – 905, 3-4 поверх, кухня – 

511/1, 406 ,708 

№ 3 – с/в к.81-84; к.54,35/1,91,87,42,93,72; 

№ 4 – к. 508, 506, 510, 322, 806, 305,206, 316, 307, 805, 322, 916, кухня – 

506-510, коридор - 506-507, 508-509, відкоси – 506, 507, 508, 509, 809. 

- проведена заміна  дверних блоків на суму 240135 грн.; 

- ремонт металопластикових конструкцій (вікон, дверей), заміна 

фурнітури – 10139 грн.  

Проведена модернізація ліфтів у гуртожитках, ліфти працюють 

цілодобово і виведений сигнал на диспетчера Полтаваліфт, затрачено 46939 

грн., крім цього проводиться технічне обслуговування ліфтів ліцензованою 

організацією, витрати в рік складають – 62980 грн., а також для безпеки 
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проживаючих проведена технічна експертиза пасажирських ліфтів у 

гуртожитку №3,4 (5921,28 грн.), ремонт ліфтів – 14082 грн. 

Відділом матеріально-технічного постачання здійснено закупівлю 

товарно-матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності 

студмістечка і навчального корпусу: 

- меблі – навчальний корпус 13625 + гуртожитки 244995,80=258620 

грн.; 

- матраци – 72070 грн. 

- постільна білизна – 7980 грн. 

- стільці – 30119,64 грн.  

В повному обсязі виконані комплексні заходи щодо досягнення 

встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого 

травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам за 2017 рік і за 6 

місяців 2018 року. 

Придбано вогнегасників на суму 1242 грн., проведена діагностика, 

технічне обслуговування вогнегасників – 1294 грн., а також закуплені 

сповіщувачі пожежні, рукава протипожежні (2730 грн.), інше обладнання – 

6242 грн. 

На протязі року робітники  забезпечувались спецодягом і засобами 

індивідуального захисту 17104 грн., молоко – 13029,86 грн. 

Для забезпечення санітарно-гігієнічних норм придбано миючих засобів на 

суму 38796,91 грн., включаючи потребу студентських гуртожитків. 

Проводиться відповідно до договору, один раз в місяць дератизація, 

дезінсекція місць загального користування, витрачено коштів 18639 грн. 

Корпус забезпечений всім необхідним санітарно-технічним обладнанням: 

опаленням від дахової котельні, постачання і водовідведення здійснюється 

відповідно до санітарно-технічних норм. 

Належний стан та збереженість гуртожитків, навчального корпусу 

підтримується за рахунок поточних і капітальних ремонтів. В основному, 

існуючий фонд будівель університету та його стан відповідає сучасним 

вимогам до споруд такого призначення. 

До нашого загального жалю, ми не змогли повною мірою реалізувати усі 

наші плани, оскільки постійно турбував стан фінансування, бо значна сума 

коштів йде на сплату комунальних послуг: 

Навчальний корпус: 

 витратили газу – 185094 м
3
, менше ніж у 2016 р. на 29739 м

3
 (14%); 

 води – 4605 м
3
, менше ніж у 2016 р. на 160 м

3
 і  менше ніж у 2015 

році на 417 м
3
 (8%); 

 електроенергії – 383678 кВт., менше ніж у 2016 р. на 15069 кВт і 

використано в 4 рази менше, ніж у 2009 році. 

Гуртожитки: 

 опалення і гаряча вода – 2927 Гкал, менше ніж у 2016 р. (2946 

Гкал), але в грошовому вимірі на 1147161 грн. більше ніж у 2016 р. 
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 газ в гуртожитку №1 – 9237 м
3
 менше, ніж у 2016 році на 209 

м
3
(2,2%); 

 електроенергія – 784382 кВт, менше ніж у 2016 р. на 33995 кВт 

(4%) і на 172621 кВт менше, ніж у 2011 році (18%,); 

 вода – 85405 м
3
 більше, ніж у 2016 році на 10431 м

3
 (13,9%). 

Розроблені заходи по підготовці будівель, приміщень та систем тепло- 

споживання до опалювального сезону та до початку 2018-2019 навчального 

року. Вже виконані такі роботи: 

- ремонт покрівлі спорткомплексу – 179507,60 грн.; 

- ремонт мережі каналізаційних колекторів – 30494,15 грн.; 

- поточний ремонт ліфта у гуртожитку №1 – 894,54 грн.; 

- ремонт ліфта у гуртожитках №3,4 – 19131,38 грн.; 

- поточний ремонт покрівлі відомчого жилого будинку для 

співробітників – 7894,80 грн.; 

- перевірка вентиляційних каналів навчального корпусу, гуртожитків, 

дахової котельні, лабораторій – 3648 грн.; 

- повірка лічильників тепла – 4989,06 грн.; 

- ремонт жилих кімнат для студентів (к.70/3,520) – 8500 грн.  

Відповідно до наказу № 16-О від 22.06.2018 р. «Про підготовку 

матеріально-технічної бази університету до роботи в новому 2018/2019 

навчальному році та в осінньо-зимовий період» створена комісія по перевірці 

готовності матеріально-технічної бази, яка проводить обстеження з 

оформленням відповідних актів. 

 

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2017-

2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

У придбання основних засобів і нематеріальних активів за 2017-2018 

навчальний рік університетом вкладено 1632,3 тис.грн., у тому числі: 

придбано: 

- придбане програмне забезпечення на суму 145,4 тис.грн. 

- комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки на 

712,4 тис. грн. 

- меблів та предметів облаштування на 413,5 тис.грн.; 

- спеціального обладнання, устаткування для науково-дослідних та 

навчальних лабораторій на  219,8 тис.грн., 

- поповнені бібліотечні фонди на 141,2 тис.грн. 

У реконструкцію та ремонти приміщень університету вкладено 

2014,5 тис. грн. 

Витрати університету на підготовку науково-педагогічних кадрів у 2017-

2018 навчальному році склали 129,6 тис.грн., у тому числі: 

- надруковано та видано монографій, опубліковано статей в 

«Науковому віснику ПУЕТ» та інших виданнях на 36,7 тис. грн., 

- відшкодовано науково-педагогічним працівникам вартість 

публікацій в науково-метричних базах на суму 61,5 тис. грн. 
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- витрати на участь у наукових конференціях та на друк матеріалів 

конференцій склали – 23,2 тис. грн., 

- витрати коштів на підтримання чинності патентів склали – 4,2 тис. 

грн. 

Заробітна плата з нарахуваннями за 2017-2018 навчальний рік склала 

50334,0 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників 

університету за 2017-2018 навчальний рік склала 5601 грн. 

На виплату стипендій студентам з коштів університету витрачено 321,6 

тис. грн. 

На виконання соціальних програм університету у 2017-2018 навчальному 

році використано 1974,3 тис. грн. коштів, з них: 

- на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівників до 

щорічної відпустки – 1770,0 тис. грн.; 

- на оздоровлення дітей працівників університету– 18,5 тис. грн.; 

- на культурно-масову роботу, охорону праці, медичне 

обслуговування та санітарний огляд – 149,1 тис. грн.; 

- на виплату матеріальної допомоги у зв’язку з виходом на пенсію та 

матеріальної допомоги ветеранам – 20,4 тис.грн.;  

- на сплату різниці пенсійному фонду по науковій пенсії – 16,3 тис. грн.; 

Витрати на студентське самоврядування склали 263,4 тис.грн. 
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