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ВСТУП 

 

Основним завданням розвитку діяльності залишається досягнення головної 

мети – місії університету: «Разом – до вершин професійної досконалості й 

життєвого успіху кожного заради процвітання України», що є умовою забез-

печення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації здобувачів, науко-

во-педагогічних працівників і співробітників у процесі їх спільної освітньої, 

наукової, інноваційної та організаційної діяльності; підготовка визнаних в 

Україні та за її межами фахівців-професіоналів нового покоління – лідерів у 

сфері економіки, підприємництва, менеджменту, обслуговування, харчових та 

інформаційних технологій. 

Реалізація стратегічної мети університету – забезпечення конкурентоспро-

можності університету на вітчизняному, європейському та світовому ринках 

освітніх послуг і праці – відбувається шляхом постійного виконання постав-

лених завдань та заходів відповідно до чотирьох стратегічних напрямів розвитку 

університету: 

 упровадження лідерської управлінської парадигми розвитку універ-

ситету; 

 розвиток освітньої діяльності університету; 

 розвиток наукової та інноваційної діяльності університету; 

 розбудова підприємницького напряму розвитку університету. 

 

1. Упровадження лідерської управлінської парадигми розвитку 

університету 

 

1.1. Звіт про результати роботи Навчально-наукового інституту лідерства 

 

Реалії сьогодення засвідчують, що реформаційні процеси, які відбуваються 

у вітчизняній економіці, будуть успішними за умови підготовки 

висококваліфікованих професіоналів – випускників ЗВО, які займуть свої позиції  

в усіх сферах: галузях економіки та суспільного життя України. Провідне 

завдання сучасних університетів полягає в пошуку й запровадженні нових 

підходів до професійної підготовки випускників, системного розвитку не лише 

їх  професійного фаху, але й лідерської компетентності. 

Стратегічний поступ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтав-

ський університет економіки і торгівлі», що базується на  лідерській управлін-

ській парадигмі та передбачає реалізацію Програми розвитку лідерського 

потенціалу в університеті на основі принципів  менеджменту якості  ISO 9001, 

2015 р.,  забезпечує сталий розвиток та постійне вдосконалення. Відтак, 

колектив ПУЕТ у 2019–2020 навчальному році з готовністю вніс корегування у 

свою роботу відповідно до нових викликів, не лише українського, а світового 

масштабу пандемії Covid-19 та запроваджених заходів карантину, системно 

продовживши втілення Стратегії розвитку університету на 2017–2022 рр.  

Єдиним життєздатним варіантом для отримання доступу до освіти в умовах 

COVID-19 залишаються форми дистанційного навчання на різних платформах. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
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торгівлі»   виявився повністю готовим до нових реалій надання освітніх послуг в 

умовах карантинних заходів, оскільки продовж попередніх десяти років мето-

дично впроваджував заочно-дистанційну форму навчання на платформі MOODL. 

Для цього в університеті була створена матеріально-технічна база, відповідне  

навчання пройшли науково-педагогічні працівники, розроблені Програми та 

дистанційні курси з дисциплін спеціальностей. Факт готовності колективу уні-

верситету працювати в нових умовах економічних викликів і кризових ситуацій, 

пов’язаних із Covid 19,  підтверджує  статус  ПУЕТ як лідера  на ринку освітніх 

послуг.  

Лідерство – один із восьми  принципів   нового стандарту менеджменту 

якості. Навчально-науковим інститутом лідерства, створеним на основі Центру 

дослідження лідерства у 2017 році, розроблено та науково обґрунтовано 

дидактичну систему формування лідерської компетентності майбутніх фахівців в 

освітньому середовищі університету, яка включає підсистеми: концептуально-

цільову, структурно-змістову, процесуально-технологічну, мотиваційну та 

діагностичну. 

Концептуально-цільова підсистема розкриває мету дидактичної системи – 

соціальне замовлення на висококваліфікованих фахівців. Структурно-змістова – 

відбиває зміст освіти, спрямований на формування лідерської компетентності 

фахівців. Процесуально-технологічна – містить технологічне забезпечення 

процесу формування  лідерської компетентності:  педагогічні технології, форми, 

методи, засоби навчання. Мотиваційна підсистема забезпечує позитивну 

мотивацію до навчання та подальшої професійної діяльності. Діагностико-ре-

зультативна – забезпечує моніторинг  сформованості лідерської компетентності 

майбутніх фахівців. 
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Соціальне замовлення на 

висококваліфікованих фахівців 

Мета дидактичної системи –

сформувати лідерську компетентність 

майбутніх фахівців в освітньому 

середовищі університету, яка зумовлена 

специфічними особливостями освітніх 

програм 

Стратегія розвитку університету, 

концепція, дидактичні та специфічні 

принципи формування лідерської 

компетентності майбутніх фахівців 

Методологічні підходи: 

компетентісний, особистісний, 

ресурсний, культурологічний, 

діяльнісний, аксіологічний, 

контекстний, проєктний, системний 

Фундаментальний компонент: 

 Навчальна дисципліна «Основи лідерства» (НМКД) 

Прикладний компонент: 

 Збагачення змісту дисциплін, які опосередковано 

торкаються проблеми формування лідерської компетентності 

(менеджмент, самоменеджмент, управління персоналом, 

теорія управління, стратегічний менеджмент, кроскультурний 

менеджмент, проєктний менеджмент тощо). 

 Програма розвитку лідерських якостей науково-

педагогічних працівників і студентів на 2017–2022 рр. 

Дидактичне 

забезпечення: 

навчальні посібники 

«Основи лідерства», 

«Тренінг лідерських 

якостей та практичних 

навичок фахівця» та ін..; 

практикум; опорний 

конспект лекцій; робочі 

зошити; практичні 

посібники; електронний 

курс лекцій; 

дистанційний курс, 

комп’ютерні тести, 

електронні посібники 

тощо 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Критерії сформованості 

лідерської компетентності 

майбутніх фахівців: 

 Когнітивний 

 Інтегративно-діяльнісний 

 Особистісний 

Діагностичний інструментарій для педагогічного 

експерименту 

 

Рівні: 

високий, 

середній, 

низький 

 

Результат від реалізації 

дидактичної системи – 

позитивна динаміка в рівнях 

сформованості лідерської 

компетентності 

Педагогічні технології: технологія освітнього проекту, 

тренінгові технології, кейс-технологія, майндмеппінг, 

технологія 70/30, кайдзен-технологія. 

Форми навчання: традиційна, дистанційна, змішана 

Ф
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Засоби навчання: практичний 

посібник для учасників тренінгу 

«Мотивація, само мотивація та 

їх практичні способи»; пакет 

завдань «Змістовні та процесні 

мотиваційні моделі»; система 

завдань із практикуму з 

дисципліни «Основи лідерства» 

Засоби 

навчання: 

друковані, 

електронні, 

веб-ресурси 

Методи навчання: метод 

інтервізії, метод проектів, метод 

професійного порт фоліо, 

ментальні карти, організаційні 

методи мотивації, творчі методи 

мотивації, створення ситуації 

успіху 

Методи навчання: метод інформування, метод 

порівняння, метод дискусії, метод рольової гри, 

метод аналізу, системного аналізу, метод експертної 

оцінки, панельна дискусія, метод кейсів, проєктів, 

сфокусованої бесіди, пошуку консенсусу, мозкового 

штурму, метод Дальбека, метод Дельфі, метод 635, 

фасилітації, модерації, метод інтервізії, мікрофон, 

проєктування стандартних віртуальних ситуацій, 

метод «Коло ідей», Jigsaw,»діамант 9», SWOT-

аналіз, майндмеппінг, «Метаплан», «відкритий 

простір», рефреймінг тощо 
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У 2019–2020  навчальному році Навчально-науковий інститут лідерства, 

внісши відповідні корективи, свою роботу  будував  із  дотриманням визначених 

цілей,  пов’язаних із формуванням  висококваліфікованого фахівця, успішного в 

професії та щоденному житті, серед яких: 

 забезпечення університету статусу лідера в інноваціях та активного впли-

ву на майбутнє українського суспільства й держави, заохочення персонального 

лідерства, ініціативності та відповідальності за розвиток української освіти, 

науки й інших сфер своєї діяльності; 

 підвищення значущості стратегічного лідерства, динамічне та послідовне 

культивування цінностей економіки знань (безперервний розвиток, командна 

робота, інновації, результативність); 

 забезпечення лідерства університету на ринку України щодо інтерна-

ціоналізації освітнього процесу, розробки англомовних навчальних програм, 

навчальних програм, що викладаються іншими іноземними мовами, створення 

подвійних та спільних дипломів, забезпечення мобільності; 

 забезпечення лідерства університету у сфері практико-орієнтованого 

навчання шляхом збільшення кількості баз стажування в різних країнах світу, 

оптимізації навчальних планів; 

 забезпечення лідерства університету у просуванні в мережі Інтернет, 

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 до європейських стандартів 

менеджменту якості;  

 формування простору відкритого партнерства (абітурієнт, студент, коле-

га, бізнес, громадськість). 

Відповідно до визначених завдань,  навчально-науковим інститутом лідер-

ства у 2019-2020 навчальному роках згідно плану роботи реалізовано ряд заходів 

науково-дослідного, дидактичного, організаційного та виховного характеру. 

 

Науково-дослідна робота 

З тематики лідерства у 2019 р. захищені кандидатська та докторська 

дисертації: 

Карманенко В. В. 26.06.2019 р. на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук  за спеціальністю: 13.00.07 – теорія і методика виховання на 

тему: «Педагогічні умови формування лідерських якостей у студентів еконо-

мічних університетів». З авторефератом  та текстом дисертації  можна ознайо-

митись за посиланнями: https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/ 

06/Dis_Karmanenko-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E% 

D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf 

https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/%2006/Dis_Karmanenko-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%25%20D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/%2006/Dis_Karmanenko-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%25%20D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/%2006/Dis_Karmanenko-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%25%20D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
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Нестуля С. І. 06.09.2019 р. на здобуття наукового ступеня доктора педаго-

гічних наук за спеціальністю 13.00.09 – Теорія навчання на тему: «Дидактичні 

засади формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менедж-

менту в освітньому середовищі університету». З  авторефератом та текстом 

дисертації можна ознайомитись за посиланням: http://pnpu.edu.ua/svr3 

Опубліковано монографію Нестуля С. І. Дидактичні засади формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту : монографія 

/ С. І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 799 с. 

Опубліковано посібник : Нестуля О. Інноваційна модель інтеграції послуг із 

навчання, перекваліфікації та соціальної підтримки»: досвід Полтавської 

області : посібник / С. Верезомська, О. Нестуля, С. Нестуля ; за ред. Р. Дрозд, 

О. Нестуля, І. Пахомова. – Полтава, 2019. – 80 с. 

Опубліковано та подано до редакції  наукові статті з тематики лідерства, у 

тому числі  Scopus та інших індексованих виданнях: 

1. Nestulya S. Readiness of the education manager to provide the organizational 

development of institutions (based on the sociological research) /Inna Semenets-

Orlova, Alla Klochko, Svitlana Nestulya, Oleksandr Mykhailych, Vitaliy 

Omelyanenko / Problems and Perspectives in Management, Sumy, Volume 17, 

Issue 3, 2019. – P. 132–142 SCOPUS https://businessperspectives.org/author/svitlana-

nestulya  

2. Nestulya S. MOBILE LEARNING AS A FORM OF RESOURCE-BASED 

LEARNING OF STUDENTS: THE IMPLEMENTATION EXPERIENCE IN THE 

CASE OF THE DISCIPLINE “FUNDAMENTALS OF LEADERSHIP” (в редакції) 

SCOPUS 

3. Nestulya Oleksiy, Nestulya Svitlana Leadership in the context of social-

political and development of ancient Egypt / Nestulya O. Nestulya S. // Лідер. Еліта. 

Суспільство. – 2019. – № 2. – С. 23–48. 

4. Нестуля О. О. Лідерство в управлінській традиції стародавніх 

цивілізацій / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля // Лідери ХХІ століття. Формування 

особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій.  – 

Харків : НТУ«ХПІ», 2019. – 251 с. – С. 3–6. 

5.  Нестуля О. О. Моделювання дидактичної системи формування лідер-

ської компетентності майбутніх менеджерів у сучасному університеті 

/ О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, Н. В. Кононец // Вища школа. – 2020. – № 1. – 

С. 55–71.  

6.  Нестуля О. О. Досвід упровадження мобільного навчання студентів 

університету при вивченні дисципліни «Основи лідерства» / О. О. Нестуля,  

С. І. Нестуля // Вища школа, 2020. – № 7.  

7. Нестуля С. І., Кононец Н. В. Implementation of the course Fundamentals of 

leardership as a didactic project in the educational environment of the university/  

Papers of partisipants of the Internationak Multidisciplinary Scientific and Practical  

Conference  “The results of scientific mind’s levelopment”: 2019  Seoul  (South 

Korea), December 22, 2019. – 118 . – С. 33–39.  

8. Нестуля С. І. Організаційно-педагогічні умови формування лідерської 

компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету 

http://pnpu.edu.ua/svr3
https://businessperspectives.org/author/svitlana-nestulya
https://businessperspectives.org/author/svitlana-nestulya
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/ С. І. Нестуля // Науковий вісник Південно-українського національного педаго-

гічного університету імені К. Д. Ушинського. – № 3/2020. 

9. Нестуля О. О., Нестуля С. І. Цільовий компонент навчальної бізнес-

студії «Американське й українське підприємництво: уроки видатних лідерів-

підприємців» / (в редакції) 

10. Нестуля О. О., Нестуля С. І. Проект «Полтавська обласна школа лідерів 

учнівського самоврядування» / (в редакції) 

Навчально-науковий інститут лідерства був представлений на 8 міжнарод-

них наукових та науково-практичних  конференціях: 

1. Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідерів 

на основі гуманітарних технологій / Нестуля О. О., Нестуля С. І. // ІІІ Міжнарод-

на науково-практична конференція. – Харків 26-27 вересня 2019 р.  

2. The 1
st
 Snternational scientific and practical conference «Sociology, 

pedagogy, psychology – prospect for the development of modern society» November 

11–12 2019 ANKARA Publishing Group, Antalya, Turkey. Нестуля С. І., 

Педченко Н. С., Руденко А. А. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Міста, що навчаються» 

Глобальної мережі міст, що навчаються ЮНЕСКО, «Корейської асоціаціії міст, 

що навчаються впродовж життя» 25.10.2019-01.11.2019 Сеул (Південна Корея), 

д. п. н., доцент Нестуля С. І.  

4. IV Міжнародна науково-практична конференція  «PERSPECTIVES OF 

WORLD SCIENCE AND EDUCATION» 25-27 грудня 2019 року, Осака, Японія. 

Нестуля С. І. 

5. The results of scientific mind’s levelopment”: 2019  Seoul  (South Korea), 

December 22, 2019. Міжнародна науково-практична інтернет конференція Сеул 

(Південна Корея) 22 грудня 2019 року Нестуля С. І. 

6.  I Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інтеграція 

освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути» 6-7 лютого 

2020 м. Дніпро д. пед. н., доцент Нестуля С. І.  

7. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір психо-

логії та педагогіки», м. Львів, 22-23 травня 2020 д. пед. н., доцент Нестуля С. І.  

8. УІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа акаде-

міка І. А. Зязюна у працях його соратників та учнів. 28-29 травня 2020 р. 

м. Харків, ректор, професор Нестуля О. О., д. пед. н., доцент Нестуля С. І.  

Опубліковано тези конференцій: 

1.  Нестуля О. О. Лідерство в управлінській традиції стародавніх цивілі-

зацій / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля // Лідери ХХІ століття. Формування осо-

бистості харизматичного лідерів на основі гуманітарних технологій. ІІІ Міжна-

родна науково-практична конференція. Харків 26-27 вересня 2019 р. – Харків : 

НТУ«ХПІ», 2019. – 251 с. – С. 3–6. 

2. Нестуля С. І., Педченко Н. С., Руденко А. А. Електронна  мапа виборчих 

округів Полтави, як платформа для комунікації та розвитку територіальної 

громади//The 1
st
 Snternational scientific and practical conference «Sociology, 

pedagogy, psychology – prospect for the development of modern society» November 

11–12 2019 ANKARA Publishing Group, Antalya ,Turkey. 2019.73 р. – С. 66–70.   
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3. Нестуля С. І. Фундаменталізація процесу формування лідерської компе-

тентності  майбутніх менеджерів / С. І. Нестуля // I Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучас-

ному середовищі: зимові диспути» 6–7 лютого 2020 м. Дніпро, Т. 2 , с. 453–457. 

4. Нестуля С. І. Упровадження соціального проекту «Університет третього 

віку» у процесі формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів 

/ С. І. Нестуля // «Сучасний вимір психології та педагогіки», Збірник наукових 

робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів,  

22–23 травня 2020). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. –  

200 с. – С. 159–162.  

5. Нестуля С. І. Особливості тренінгу, як технології формування лідерської 

компетентності майбутніх менеджерів / С. І. Нестуля // VІ науково-практична 

конференція «Наукова школа академіка І. А. Зязюна у працях його соратників та 

учнів». 28–29 травня 2020 р. м. Харків.  

6. Особистісний підхід до формування лідерської компетентності майбут-

ніх менеджерів Осака (в редакції).  

Традиційно тематика лідерства викликає зацікавленість у студентів, які 

беруть участь у науково-дослідницькій роботі. Цьогорічна XLІІІ Міжнародна 

студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт за 2019 рік 

проходила в он-лайн режимі. З доповіддю «Формування ефективних лідерських 

комунікацій» виступив студент групи ОА б 31 Брачун Олег. 

Дидактична робота 

Дотримуючись принципів корпоративної культури, директор ННІЛ 

Нестуля С. І. щорічно працює з підвищення кваліфікації працівників системи 

споживчої кооперації України. У 2019 р. було проведено дві навчальні сесії-тре-

нінги «Компетенції ХХІ століття для ефективної роботи» для працівників 

Рівненської спілки споживчих товариств та Черкаської (2019 р. Рівне, Одеса). 

Навчально-науковий інститут лідерства продовжує співпрацю з Полтав-

ським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підпри-

ємств, установ та організацій. У 2019–2020 навчальному році проведено чотири 

заняття за  програмою: «Формування регіонального лідера управлінця» 

(Нестуля О. О., Нестуля С. І.). 

Директором ННІЛ д. пед. н., доцентом Нестулею С. І. за авторською про-

грамою «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє у євро-

пейській та світовій практиці» проведено виїзні сесії з підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників ЗВО 1-2 рівня акредитації: Одеському коледжі 

економіки та права, готельного та ресторанного бізнесу (грудень 2019), Кри-

ворізькому коледжі Національного авіаційного університету (січень 2020). 

Початок навчального року традиційно розпочався курсом «Університетської 

освіти»,  обов’язковим компонентом  якої  стали заняття з лідерства, які 

проводяться у тренінговій формі для всіх першокурсників за темою «Мій лідер-

ський потенціал». Студенти мали змогу відвідати  публічну лекцію ректора 

Олексія Нестулі на тему «Лідерство – основа успішної самореалізації». 

Проєктна діяльність ННІЛ 
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Реалізуючи Концепцію сталого розвитку, підтримуючи проголошені 

резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 

2015 року № 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року та результати їх 

адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладені в Національній 

доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», забезпечення  дотримання Цілей 

сталого розвитку України на період до 2030 року,   Навчально-науковий інститут 

лідерства  працює в напрямку реалізації четвертої стратегічної цілі Концепції – 

«забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення 

можливості навчання впродовж усього життя для всіх». 

Відтак, директором ННІЛ Нестулею С. І. зареєстровано  Громадську орга-

нізацію «Центр освіти дорослих Полтавщини»  (02.02.2018), яка  розширює 

можливості залучення як науково-педагогічних працівників, так і всіх бажаючих 

до неформальної освіти. У 2019 р. Нестулею С., Карманенком В. та Вере-

зомською С. – членами ГО – пройдено аудит та конкурс на створення Центру 

освіти дорослих у м. Полтава. Центр став одним із чотирьох в Україні, який 

отримав підтримку регіонального  офісу в Україні, Молдові та Білорусі  Institute 

for International Cooperation of the German Adult Education Association (DVV 

international)  з надання фінансової допомоги  на навчання  впродовж життя. 

Особлива увага відводиться людям  уразливих категорій, які бажають навчатися 

та отримувати нові навички для життя. Варто зазначити, що за десять місяців 

навчальної діяльності ЦОД було проведено 184 тренінгових  занять  (951 год.), у 

яких взяло участь 898 осіб. Загальна кількість навчальних програм та тренінгів – 

80. Звіт про роботу ЦОД м. Полтава з вересня 2019 до травня 2020 року в  

Додатку № 1. 

У  2019 р. ГО ЦОД Полтавщини виграв ряд проектів, залучивши додаткове 

фінансування для їх реалізації. Зокрема, Нестуля С. І. разом із науковим 

співробітником ННІЛ Пивоварською К. реалізували проект від Міжнародної 

Організації Міграції «Зміцнення самозабезпечення внутрішньо переміщених осіб 

та громад, що постраждали від конфлікту в Україні» 01/04/2019–31/07/2019, 

надавши можливість 43 підприємцям отримати кошти для розвитку самозай-

нятості по (650 Є) та малого підприємництва по (2 500 Є). Два бенефіціари, 

залучені до проекту, отримали підтримку від МОМ  для розвитку середнього 

бізнесу в розмірі 5 000 Є. Проєкт залучив додаткове фінансування від  МОМ  у 

розмірі 709 080,87 грн. 

У 2019 р. ГО ЦОД Полтавщини  у складі проєктної команди реалізовувала 

проєкт GIZ «Інноваційна модель інтеграції послуг із навчання, перекваліфікації 

та соціальної підтримки в Полтавській області». Презентація результатів  

виконання проєкту відбулася у вересні 2019 року із запрошенням Адама Єнца 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), керівника Полтавського 

обласного центру зайнятості Катерини Клавдієвої, керівника БО «Світло надії» 

Романа Дрозда  та  соціального підприємства Євгена Маслака. За результатами 

проєкту видано посібник,  з інструкцієї  щодо впровадження пілотованої моделі 

в інших областях  (звіт про виконання проєкту  окремо). 

На особливу увагу заслуговує іміджевий та соціальний проект: Організація 

роботи Університету третього віку (УТВ), який виборов фінансову підтримку на 

2019-2020 рік у партиципаторному бюджетуванні в розмірі  1.399860  тис. грн, із 
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яких освоєно 333.300, не освоєно у зв’язку з пандемією 1.066560 тис. грн. У 

планах освоєння коштів із вересня по грудень 2020 року та подання нового 

проєкту до бюджету участі на 2020–2021 навчальний рік до 03.09.2020 р. (звіт 

про роботу УТВ  окремо). 

Проєктні ідеї активно реалізує команда студентської ради, яку очолює  спів-

робітник ННІЛ магістр ПВШ Негода Марина. Так  27.09. 2019 – 29.09.2019 рр. в 

рамках проведення виїзного табору всебічного розвитку студентів «StudGo 

Camp» навчально-науковим інститутом лідерства було розроблено та проведено 

спеціальну програму тренінгів з розвитку лідерського потенціалу, роботі в 

команді та селф-менеджменту. 85 учасників табору мали змогу отримати корисні 

знання як теоретично, так і практично, поставити питання директору ННІЛ 

Нестулі С. І. та отримати цінні поради, як виховувати в собі лідера. 

10 жовтня 2019 року 75 студентів та учнів навчальних закладів м. Полтава 

стали учасниками воркшопу  «StudGo Leaders». Воркшоп отримав перемогу в 

конкурсі проєктів  спільних заходів з управлінням у справах сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради в рамках міської 

комплексної програми «Молодь Полтави» на 2016–2020 рр. Метою проведення 

воркшопу було підвищення лідерського потенціалу серед молоді та її активізації 

в роботі органів учнівського та студентського самоврядування. Під час 

воркшопу працювало п’ять локацій, на яких працювали команди учасників із 

найкращими тренерами м. Полтава. У грудні 2019 р. воркшоп для навчальних 

закладів м. Полтава «StudGo Leaders» знову отримав підтримку, але у зв’язку з 

пандемією Covid-19 був перенесений на 2020–2021 навчальний рік. 

Новий навчальний рік ставить перед ННІЛ ряд нових завдань, які будуть 

регулярно відображені на оновленій сторінці Навчально-наукового інституту 

лідерства  сайта ПУЕТ  (оновлення сторінки сайта – перша половина вересеня) 

2020 року. 
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1.2. Звіт про роботу Центру освіти дорослих м. Полтава  

Проєкт «Центр освіти дорослих – середовище особистісного й професійного 

розвитку», що здійснюється за підтримки DVV International Ukraine, працює на 

базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі», ауд. 316.  

За десять місяців навчальної діяльності ЦОД було проведено 184 тренін-

гових занять  (951 година) в яких взяло участь 898 осіб. 

Загальна кількість навчальних програм та тренінгів – 80. 

Запущено в роботу ЦОД  довгострокові курси підвищення професійної 

майстерності. 

Основна частина програм (95 %) розроблена для роботи ЦОД, а 5 % 

адаптовані під слухачів. Адаптованими курсами для роботи ЦОД є:  

Інформаційно – комунікативні технології. 

Мовні курси. 

Курс свідомого споживача. 

Підписано договір про співпрацю між ГО «Центр освіти дорослих Пол-

тавщини», Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» та Полтавським обласним центром зайнятості про сумісне 

проведення короткотривалих та довготривалих навчальних курсів.  

У грудні 2019 р. підписано меморандум між міською радою, ГО «Центр 

освіти дорослих Полтавщини», Вищим навчальним закладом Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», DVV International Ukraine та ГС 

«Українська асоціація освіти дорослих» про реалізацію програми освіти 

дорослих у м. Полтава. 

 

Дата Тренер Тема Год 
К-сть 

люд. 
Ауд. 

Вересень 2019 р. 

11.09.2019 Василь Карманенко Тренінг для тренерів ЦОД 8 11 317 

12.09.2019 Василь Карманенко Ефективна комунікація 8 14 317 

13.09.2019 
Іщенко Валентина Англійська мова: перші кроки до 

успіху 
8 15 317 

21.09.2019 
Оксана Лозова Маніпулювання у діловому 

спілкуванні 
8 15 317 

22.09.2019 Іщенко Валентина Англійська мова для подорожуючих 8 16 317 

29.09.2019 Іщенко Валентина Спілкуватися англійською просто 8 11 317 

Жовтень 2019 р. 

04.10.2019 Василь Карманенко Робота в команді 8 23 виїзд 

05.10.2019 Оксана Делія Управління конфліктами 8 16 317 

06.10.2019 

Олександр 

Згурський, Ксенія 

Пивоварська 

Створення та просування інтернет-

магазину за 3 місяці 8 16 220 

06.10.2019 
Степанова Лариса Управління стресом: хто в домі 

головний 
8 15 317 

14.10.2019 
Оксана Делія Управління конфліктами: відновний 

підхід 
8 13 317 

20.11.2019 Надія Гнітій Як зберегти та примножити здоров’я 8 17 315 

20.11.2019 
Інна Чайка Особистісний розвиток: власне 

життя як бізнес-проект 
8 12 317 

https://www.facebook.com/dvv.international.ukraine/?__tn__=K-R&eid=ARBmdK7hOCvBJwdjXCssVSbHbn1K1yG8a4CpgwtyywXm4VVa2bX5B9vn76NN7jPneIErhZ3NLXiwjLdr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNyLGSJn0nGQquIhrioohEOw5y-6x5E43iAx_lucnmhrrfYK7PAbzFVveRvT6HsAT0oqUNzMgTz0DhUwLhYsDeYQoZ28R0bEagh1Y1RDttqc6mr6odFkdoukNHb1GzVjfX2g0HzclG52iji3xYjw2wJN6l3WXTmxKYgVuqs4swiE1eKAClInyNAn0AqajQgQJMKbWFf_QLSSelyQZMATtxrbikIsIi4XrxKcJd17_2t7Uhgc-V8UvLwLv9OlWo_YzrbG8sFIjayoE4LPbHaTLh9jHL3cZLZUmuUmIqAKF6Vg-Unaxmn0t4nXlMcCaNlxo_bwoih7VxHw8K-1Gq_mU
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21.11.2019 
Інна Пахомова Проектний менеджмент для 

початківців 
8 22 317 

22.11.2019 
Інна Пахомова Проектний менеджмент для 

початківців 
8 17 317 

26.11.2019 
Олена Никифоренко Уміння подобатись людям та 

виступати публічно 
8 23 317 

Листопад 2019 р. 

2.11.19 Басова Юлія Школа свідомого споживача 8 10 317 

3-4.11.19 Степанова Лариса Емоційне та професійне вигорання  16 22 317 

6.11.19 
Чайка Інна Маніпулювання в діловому 

спілкуванні 
4 12 317 

8.11.19 
Лариса Степанова Самооцінка і самоцінність. Знайдіть 

свою корону 
4 15 317 

8-9.11.19 Карпенко Наталія Як створити власний бренд 16 10 317 

8-9.11.19 Костишина Тетяна Як стати успішним 16 12 104 

10-11.11.19 Степанова Лариса Управління стресом 16 17 317 

13.11.19 
Людмила Губа та 

Юлія Басова 

Школа споживача 
4 12 317 

13, 15, 18, 20, 

22, 25, 27, 29  

11.19 

Ігор Усанов Інформаційно-комунікативні 

технології 32 16 15 

13, 15, 18, 20, 

22, 25, 27, 29  

11.19 

Валентина Іщенко Англійська мова: перші кроки 

32 17 317 

14, 21.11.19 Юрій Дзекун Німецька мова: перші кроки 8 18 317 

13.15.19 Олена Івасенко Ефективна презентація 4 10 218 

14.11.19 
Інна Чайка Особистісний розвиток. Власне 

життя як бізнес-проект 
8 11 317 

16.11.19 
Надія Гнітій Екологія дому. Як бюджетно 

зробити екор 
8 10 523 

17.11.19 
Олена Никифоренко Іміджологія. Технологія особистої 

чарівності 
8 10 317 

18-19. 11.19 Кулик Вікторія Копірайтинг 8 11 123 

22.11.19 Степанова Лариса Емоційне вигорання 8 14 Виїзний 

23.11.19 Степанова Лариса Емоційне та професійне вигорання 8 10 317 

24.11.19 
Інна Чайка Маніпулювання в діловому 

спілкуванні 
8 12 317 

25.11.19 
Людмила Губа та 

Юлія Басова 

Школа споживача 
4 14 317 

26.11.19 Віта Тереховська Групова динаміка 8 13 230 

25.11. 19 Пахомова Інна Створення молодіжних проектів 8 17 315 

26.11. 19 Пахомова Інна Створення молодіжних проектів 8 16 315 

27-28.11.2019 
Кулик Вікторія Сучасні методики комунікації у 

діловому спілкуванні 
16 27 Виїзний 

27-28.11.2019 
Людмила Губа та 

Юлія Басова 

Захист прав споживачів 
8 21 507 

28.11.19р. Картін Микола Основи графічного дизайну 8 11 15 

Грудень 2019 р. 

4.12.19 
Степанова Лариса Емоційне та професійне вигорання: 

способи упередження 
15 8 317 

5.12.19 Делія Оксана Управління конфліктами 15 8 317 

9.12.19 Іваннікова Марина Декупаж 14 4 317 
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10.12.19 
Степанова Лариса Емоційне та професійне вигорання: 

способи упередження 
15 8 317 

10.12.19 Івасенко Олена Створення ефективних презентацій 15 4 218 

13.12.19 Карманенко Василь Медіаграмотність 15 8 317 

18.12.19 Карманенко Василь Медіаграмотність 15 8 230 

Лютий 2020 р. 

5.02.20 
Делія Оксана Інструменти фасилітації у 

педагогічній діяльності 
20 8 317 

7.02.20 
Никифоренко Олена Медіаграмотність та 

інфоінтоксикація 
17 4 Виїзд 

10.02.20 

13.02.20 

17.02.20 

20.02.20 

24.02.20 

27.02.20 

Іщенко Валентина Англійська мова: перші кроки 

15 18 317 

13.02.20 

18.02.20 

20.02.20 

25.02.20 

27.02.20 

Дзекун Юрій Німецька мова: перші кроки 

15 15 326 

10.02.20 

17.02.20 

24.02.20 

Усанов Ігор Інформаційно-комунікативні 

технології 17 6 15 

26.02.20 Тереховська Віта Соціально – адаптаційний курс 15 4 317 

27.02.20 
Юлія Басова та 

Людмила Губа 

Соціально – адаптаційний курс 
12 4 317 

Березень 2020 р. 

2.03.2020 

5.03.2020 

9.03.2020 

12.03.2020 

Іщенко Валентина Англійська мова: перші кроки 

13 12 317 

3.03.2020 

5.03.2020 

10.03.2020 

12.03.2020 

Дзекун Юрій Німецька мова: перші кроки 

13 12 326 

2.03.2020 

9.03.2020 

Усанов Ігор Інформаційно-комунікативних 

технологій 
17 4 15 

12.03.2020 

Манько Олена Інтегративно-адаптаційний курс для 

людей з особливими потребами 

(людей з інвалідністю) 

12 4 317 

Квітень 2020 р. 

13.04.2020 

15.04.2020 

17.04.2020 

22.04.2020 

24.04.2020 

27.04.2020 

Іщенко Валентина Англійська мова: перші кроки 

10 12 Он-лайн 

15.04.2020 

17.04.2020 

22.04.2020 

24.04.2020 

27.04.2020 

Дзекун Юрій Німецька мова: перші кроки 

10 12 Он-лайн 
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29.04.2020 

21.04.2020 
Степанова Лариса Самооцінка й самоцінність: знайди 

свою корону 
12 2 Он-лайн 

28.04.2020 Костишина Тетяна Маніпуляціцна стійкість 10 2 512 

29.04.2020 Іщенко Валентина Англійська мова: перші кроки 10 2 Он-лайн 

Травень 2020 р. 

1.05.2020 

4.05.2020 

6.05.2020 

8.05.2020 

11.05.2020 

13.05.2020 

15.05.2020 

18.05.2020 

20.05.2020 

22.05.2020 

25.05.2020 

27.05.2020 

29.05.2020 

Іщенко Валентина Англійська мова: перші кроки 10 26 Он-лайн 

11.05.2020 

13.05.2020 

15.05.2020 

18.05.2020 

20.05.2020 

22.05.2020 

25.05.2020 

27.05.2020 

29.05.2020 

Дзекун Юрій Німецька мова: перші кроки 10 18 Он-лайн 

12.05.2020 

14.05.2020 

19.05.2020 

21.05.2020 

26.05.2020 

28.05.2020 

Захарова Тетяна Українська мова: шлях до успіху  10 18 Он-лайн 

9.05.2020 Манько Олена Арт-терапія: подаруй собі казку  9 2 Он-лайн 

16.05.2020 Манько Олена 
Арт-терапія: пошук внутрішніх 

ресурсів  
9 2 Он-лайн 

23.05.2020 Манько Олена Арт-терапія: карта бажань  9 2 Он-лайн 

30.05.2020 Манько Олена Арт-терапія: інтуїтивне малювання  9 2 Он-лайн 

13.05.2020 

15.05.2020 

18.05.2020 

20.05.2020 

22.05.2020 

25.05.2020 

27.05.2020 

29.05.2020 

Гнітій Надія 
Нутріціологія: консультант зі 

здорового харчування 
10 16 Он-лайн 

1.05.2020 Дзекун Юрій Німецька мова: перші кроки 10 2 Он-лайн 

Червень 2020 р. 

1.06.2020, 

3.06.2020 
Іщенко Валентина «Англійська мова: перші кроки» 10 4 Он-лайн 

1.06.2020 

3.06.2020 
Дзекун Юрій «Німецька мова: перші кроки» 10 14 Он-лайн 
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5.06.2020 

8.06.2020 

10.06.2020 

12.06.2020 

15.06.2020 

4.06.2020 

9.06.2020 

11.06.2020 

16.06.2020 

18.06.2020 

Захарова Тетяна 
Українська мова: шлях до успіху/  

Ukrainian language: the path to success 
10 14 Он-лайн 

6.06.2020 Манько Олена Арт-терапія:  9 2 Он-лайн 

13.06.2020 Манько Олена Арт-терапія:  9 2 Он-лайн 

20.06.2020 Манько Олена Арт-терапія:  9 2 Он-лайн 

27.06.2020 Манько Олена Арт-терапія:  9 2 Он-лайн 

1.06.2020 

3.06.2020 

5.06.2020 

10.06.2020 

12.06.2020 

15.06.2020 

17.06.2020 

19.06.2020 

Гнітій Надія 

Нутріціологія: консультант зі 

здорового харчування/Nutrition: 

Healthy eating consultant 

10 16 Он-лайн 

12.06.2020 

15.06.2020 

19.06.2020 

22.06.2020 

24.06.2020 

26.06.2020 

29.06..2020 

Іщенко Валентина «Говорити англійською – просто» 10 14 Он-лайн 
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1.3. Звіт про роботу профорієнтаційного відділу 

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 тор-

гівлі», Правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Пол-

тавський університет економіки і торгівлі, Закону України «Про вищу освіту», 

Закону України «Про освіту», а також з урахуванням практичного досвіду цієї 

роботи провідних ЗВО України. 

В основу організації та проведення роботи з набору на навчання до універ-

ситету покладені Стратегія розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017–2020 рр., План заходів 

із реалізації Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017–2020 рр., Програма 

управління якістю освітньої діяльності університету до 2020 року з урахуванням 

перспектив регіонального ринку праці.  

З метою формування контингенту студентів у 2019 р. вченою радою   схва-

лено «План заходів Полтавського університету економіки і торгівлі з форму-

вання контингенту студентів у 2019–2020 навчальному році», який передбачає 

59 заходи різного плану. Перш ніж перейти до аналізу проведеної роботи 

департаментом маркетингу, факультетами, кафедрами та структурними підроз-

ділами, надамо результати реєстрації на ЗНО у 2020 р., оскільки значну частину 

набору здійснимо за рахунок  випускників шкіл, які вступають  за результатами 

ЗНО. 

Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні цього року зареєстро-

вано 379 493 особу. Минулого року для участі в тестуванні було зареєстровано 

354 051 особи, що на 25442 осіб більше минулого року. У середньому одну 

особу, яка зареєструвалась на ЗНО приходиться тестування з 3,2 предметів. 

Розподіл у розрізі регіонів України свідчить про те, що найбільше для про-

ходження зовнішнього незалежного оцінювання, а отже, і потенційних абіту-

рієнтів для вступу, зареєстровано в м. Київ, Дніпропетровській, Львівській, 

Харківській, Одеській області.  
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Полтавська область знаходиться посередині. На ЗНО зареєстровано 13 081 

мешканців області, що становить 3,45 % від зареєстрованих в Україні. 

Полтавська область знаходиться на 12 місці, як і в минулому році.   

 
 

Традиційно найпопулярнішими навчальними предметами є українська мова 

і література (369 769 зареєстрованих), історія України (264 081 зареєстрованих), 

математика (186 204 зареєстрованих). З огляду на особливість Умов прийому до 

закладів вищої освіти значна кількість учасників обирають також біологію ( 

113 944 зареєстрованих) та географію (130 957 зареєстрованих). 

 
 

Серед учасників зовнішнього незалежного оцінювання більшість є 

випускниками закладів загальної середньої освіти поточного року (55,71 %).    

Кількість бажаючих скласти зовнішнє незалежне оцінювання серед: випускників 

минулих років становить 11,18 %; учнів, студентів професійно-технічних, вищих 

навчальних закладів – 33,11 %.  

 Особи, які реєструвалися на ЗНО, найбільше обирали, окрім української 

мови й літератури, історію України та географію – 104 079 осіб. Друга за попу-

лярністю комбінація предметів – історія України  та математика – 87 896 осіб. 

(Минулого року це була історія України та англійська мова). Третя за попу-

лярністю: Історію України й біологія (84 700). Четверта за популярністю  історія 

України та англійська мова обрали 67 557 осіб.  



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо найпопулярніші комбінації накласти на сертифікати, які необхідні для 

наших освітніх програм, то отримаємо наступну картину. 

Найбільш популярній комбінації предметів «Історія України» та «Геогра-

фія» відповідають 12 наших освітніх програм. Історія України та математика – 

12 освітніх програм, історія України та біологія – 4 освітні програми, історія 

України та іноземна мова – 11 освітніх програм. 

На ЗНО в Полтавській області зареєструвалося 13 081 осіб (12 312 – 2019) 

осіб.  

З них випускників цього року – 6 984 особи, що на 492 особи більше ніж 

минулого року і становить 53 % від зареєстрованих в області. 1 493 особи це 

випускники минулих років, що на 337 особи більше минулого року, учнів ПТУ 

1660, фахової перед вищої, ЗВО 2944  особи. Реєстрація учнів ПТУ, фахової 

перед вищої на ЗНО виключно була пов’язана з вимогою складати державну 

підсумкову атестацію у формі ЗНО. У цьому році ДПА у формі ЗНО є 

добровільним.  Вони в цьому році не будуть закінчувати свої навчальні заклади, 

а отже і вступати до закладів вищої освіти. З наведеною інформації витікає, що 

ми можемо розраховувати лише на 6 984 випускників ЗЗСО плюс випускників 

минулих років, це 1 493 особи. Тобто база для набору за результатами ЗНО  

порівняно з минулим роком у нас збільшилась  на 829 осіб. 
  

Серед предметів ЗНО в Полтавській обл. обрали: 

Предмет 
2019 рік 2020 рік  

кількість осіб кількість осіб різниця 

Українська мова та 

література 
12309 112 945 +636 

Історія України 8 121 9 225  +1 104  

Математика 6 018 6 290  +272  

Біологія 3 221 4 507  +1 286  
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Географія 3 167 5 038  +1 871  

Англійська мова 2 924 3 525  +601  

Фізика 791 930  +139  

Хімія 508 465  –43  

Із профроботою за навчальний рік відвідали 265 навчальних закладів 

області, у яких навчалися 86 % випускників.  

 
Однак це не означає, що інші школи області залишилися поза увагою. До 

цих навчальних закладів здійснювалися поштові відправлення рекламних та 

інформаційних матеріалів, а також дзвінки співробітниками відділу профорієн-

таційної роботи, направлялися на електронні адреси рекламні матеріали та 

інформація про дні відкритих дверей. На всі ЗЗСО області, відділи та управління 

освіти, відповідно до створеної бази, систематично здійснювалась розсилка 

привітань до свят і визначних дат та подій, які проходили у стінах ПУЕТ. До 

профорієнтаційної роботи в школах міста та області залучалися обов’язково 

студенти університету. Близько 40 студентів брали участь у проведенні проф-

орієнтаційної роботи. До навчальних закладів, які ми не відвідали із проф-

роботою, направлялися студенти університету, випускники цих шкіл із метою 

профорієнтаційної роботи в рамках проведення акція «Рідна школа». Загалом в 

акції взяли участь 32 студенти, які відвідали 41 заклад середньої освіти.  

Проведено 7 загально-університетських днів відкритих дверей для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів та випускників технікумів та коледжів. Дні 

відкритих проводились кожну третю суботу місяця. Загалом їх відвідали більше 

300 осіб. Із запровадження карантинних заходів Дні відкритих дверей пере-

ведено в онлайн формат. Проведено один загально університетський ДВД  

«Он-лайн марафон» та 7 по факультетах, Інституту та окремих спеціальностях.  

У рамках проведення іміджевих заходів таких як:  День університету «PUET 

Fest» та Свято професійної майстерності університет відвідали понад 1000 учнів 

ЗЗСО м. Полтава та м. Миргород. Для окремих ЗЗСО м. Полтава організову-

вались Дні гостинності кафедр, індивідуальні дні відкритих дверей.   

Загалом проведено близько 50 майстер-класів, тренінгів та інших заходів 

кафедрами як на базі університету, так і на базі закладів середньої освіти. 

Проведені тренінги з основ проєктного менеджменту для лідерів учнівського 
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самоврядування м. Полтава. Дні споживчої освіти в ЗЗСО м. Полтава та п’яти 

районах Полтавської області. 

На базі університету пройшов Обласний етап конкурсу на кращий захід із 

національно-патріотичного виховання, конкурс проєктів учнівського самовря-

дування «Ми віримо в гарне майбутнє» та ін. Учасниками цих заходів були учні 

ЗЗСО області. 

Було проведено очний тур обласного чемпіонату з інформаційних 

технологій «Сучасна інформатика-успішне майбутнє», III етап Всеукраїнської 

олімпіади з інформаційних технологій. Через запровадження карантинних 

заходів не відбувся Обласний чемпіонат «Крок до бізнесу». 

Протягом року реалізовані проєкти студентського самоврядування, які 

минулого року перемогли в конкурсі проєктів і отримали підтримку в рамках 

програми «Молодь Полтави». Вони також були профорієнтаційними. Це проєкт 

StudGoLeders, учасниками якого стали близько 70 студентів технікумів та 

коледжів міста, та Фестиваль соціальної реклами, у якому взяли участь більше 

100 учнів ЗЗСО міста. Для них були проведені тренінги зі створення соціальної 

реклами і за результатами команди із 32 шкіл представляли свої проєкти 

соціальної реклами. Фінальний захід відбувся на території наших партнерів ТРЦ 

«Київ». 

Минулого літа школа КВК ПУЕТ провела у літніх таборах відпочинку для 

дітей Лігу сміху від ПУЕТ. Цей проєкт отримав продовження до конкурсу 

проєктів у рамках програми «Молодь Полтави», була подана заявка на 

проведення Кубку сміху «SchoolComediCup» на базі ПУЕТ і вона була підтри-

мана. Цей проєкт мав реалізовуватись у березні–квітні 2020 року, але через 

карантин вимушені перенести його на осінь. 

Другий рік функціонує Полтавська обласна школа лідерів учнівського 

самоврядування, слухачами якої є учнівська молодь Полтавської області. У 

жовтні було проведено відкриття нового навчального року. До дистанційного 

курсу підключено більше 200 учнів. Студентами волонтерами та викладачами 

проводились тренінги для учасників із м. Полтава, Кременчук, Лубни, Кобеляки, 

Глобине, смт. Шишаки. 

Проведено вісім зустрічей із директорами та заступниками директорів 

закладів середньої освіти Полтавської області згідно з договором про співпрацю 

з Полтавським інститутом післядипломної освіти імені М. В. Остроградського. 

Зокрема,  навчання за системою HAACP. 

Освітня, виховна та наукова діяльність університету у 2019–2020 навчаль-

ному році висвітлювалася на місцевих, регіональних та обласних телеканалах і 

на сторінках газет. 

Із заходів, які проходили в ПУЕТ, відзнято 151 іміджевий відеоролик, 42 – 

рекламні. 

Проведено 102 рекламних кампаній у Фейсбуці та Інстаграмі (реклама Днів 

відкритих дверей, ПУЕТ, подій, які відбувались в університеті). 

Ці рекламні компанії охопили аудиторію 704 894 осіб та забезпечили 14 371 

перехід на сайт вступника. Проаналізовано та оновлено інформацію про уні-

верситет на сайтах довідниках, оновлений сайт вступнику. 
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Здійснюється просування університету в соціальних мережах Фейсбук та 

Інстаграм відповідно до прийнятої Стратегії розвитку університету. 

Чисельність уподобальників у соціальних мережах збільшилась на 732 у 

Фейсбуці та 1 209 в Інстаграм. 

У 2019–2020 навчальному році ПУЕТ брав участь у  трьох освітніх вистав-

ках у містах Полтава, Кременчук та Горішні Плавні, у «Веселках та ярмарках 

професій» та інших профорієнтаційних заходах, які проходили у м. Полтава та 

районах Полтавської області. 

На базі ПУЕТ уже 12 років діють пункти реєстрації пробного та основних 

сесій ЗНО відповідно до угод про співробітництво з Харківським РЦОЯО. Це дає 

нам можливість спілкування з потенційними вступниками та ознайомлення з 

матеріально-технічною базою університету й носить профорієнтаційний ха-

рактер.  

Курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, що працювали 

на базі ПУЕТ, налічували 113 слухачів проти 76 осіб минулого року. 
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1.4. Звіт про роботу Інституту міжнародної освіти 

 

Протягом 2017–2019 рр. розвивалася діяльність із набору іноземних 

студентів. За період із січня по грудень 2019 р. співпраця університету із 

суб’єктами підприємницької діяльності з питань набору іноземних громадян на 

навчання здійснювалася за 27 договорами, укладено вперше 10 договорів, із них 

продовжено 4 договори. За період із січня по серпень 2020 р. співпраця універ-

ситету із суб’єктами підприємницької діяльності з питань набору іноземних 

громадян на навчання здійснювалася за 16 договорами, укладено вперше 8 дого-

ворів, із них продовжено 8 договорів. 

Відповідно до електронної бази УДЦМО із січня по серпень 2020 р. було 

видано 222 запрошення, з них 128 запрошень було відправлено напряму абіту-

рієнтам поштою; за 2019 рік було видано 459 запрошень (фільтр відбувався за 

сплаченими візовими підтримками); у 2018 р. було видано 665 запрошень. Поряд 

зі зменшенням кількості виданих запрошень спостерігається збільшення якісних 

показників – більший відсоток вступників отримує візи та приїздить на навчання 

згідно з даними запрошеннями. 

 

Порівняльна інформація зарахованих студентів 

Навчальний рік Бакалаври Магістри 
Підготовче 

відділення 
Загалом 

2016-2017 37 25 17 79 

2017-2018 67 13 30 110 

2018-2019 69 20 150 239 

2019-2020 60 22 153 235 

 

Станом на 30.05.2020 р. на підготовче відділення вступило 153 студенти, на 

перший курс – 60 іноземних студенти, на 5 курс – 22 студенти. Загалом у 2019–

2020 навчальному році кількість іноземних студентів становила 235 осіб із 

43 зарубіжних країн (Азербайджан, Алжир, Ангола, Афганістан, Вірменія, 

Гамбія, Гана, Гвінея, Грузія, Єгипет, Ємен, Зімбабве, Ізраїль, Індія, Іран, 

Йорданія, Камерун, Китай, Коморські острови, Ліберія, Ліван, Лівія, Мавританія, 

Малаві, Марокко, Молдова, Непал, Нігерія, Палестина (ОБГ), Пакистан, Пале-

стина, Росія, Судан, США, Сьєрра-Леоне, Свазіленд, Танзанія, Туреччина, Турк-

меністан, Туніс, Уганда, Узбекистан, Франція). Слід зазначити, що на навчання 

до магістратури на 2020–2021 навчальний рік уже вступили 8 студентів.  

За останні два роки значно збільшено обсяг набору іноземних студентів. 

Цьому сприяло: 

1) створення науково-практичного центру з організації набору на навчання 

іноземців та осіб без громадянства; 

2) створення Інституту міжнародної освіти, основною метою діяльності 

якого є забезпечення ефективного освітнього, наукового та виховного процесу 

іноземних студентів і залучення до навчання до університету іноземних гро-

мадян та осіб без громадянства; 
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3) відкриття представництв Університету в Індії (залучено 30 студентів з 

вересня 2018), Алжирі (з грудня 2018 року, з нього вже залучено 5 студентів). 

Заплановано відкриття представництв у Єгипті, Тунісі, Гані; 

4) плідна співпраця з партнерами з Алжиру, Індії, Туреччини (залучено 

більше 100 студентів); 

5) розширення географії роботи – залучено студентів із Єгипту (10 осіб), 

Коморських островів (18 осіб), Ірану (8 осіб), Афганістану, Франції та інших 

країн; 

6) організація та здійснення ділового візиту до Індії з метою проведення 

зустрічей з представниками посольства, а також партнерами та студентами для 

популяризації університету в даній країні; 

7) організація та здійснення ділового візиту до університету представників 

Avance International University, Уганда та укладення меморандуму та договору 

про співпрацю; 

8) відкриття Індійського культурно-освітнього центру; 

9) протягом 2019–2020 року здійснювалась таргетована реклама на такі 

регіони: Гамбія, Гана, Єгипет, Індія, Алжир, Туніс, Нігерія, Туреччина; 

10) За даними інструменту Google Analytics у 2019 році на англомовну сто-

рінку для вступників-іноземців international.puet.edu.ua звернулось 14 326 кори-

стувачів, ними переглянуто 64 600 сторінок, за один сеанс переглядається у 

середньому 2,57 сторінки. Із січня по серпень 2020 р. на англомовну сторінку для 

вступників-іноземців international.puet.edu.ua звернулось 4 705 користувачів, 

ними переглянуто 19 843 сторінки, за один сеанс переглядається у середньому 

3 сторінки. 

Попри нестабільне політичне та економічне становище в інших країнах, 

ускладнення міграційних процедур для отримання візи на навчання в Україні, 

пандемію COVID-19, а також  відрахування частини студентів через несплату за 

навчання, університет зберігає контингент студентів.  

Проблеми, що потребують вирішення: 
1. Надання віз D/13 Посольствами України в інших країнах. 

2. Викладання занять викладачами з відповідним знанням англійської 

мови. 

3. Дисципліна викладачів на заняттях. 

4. Наявність НМКД за всіма дисциплінами. 

5. Залучення кафедр до профорієнтаційної роботи зі студентами 

підготовчого відділення та випускниками. 

6. Вчасна оплата студентами навчання та проживання в гуртожитку. 

7. Вільний час студентів. 

8. Умови проживання в гуртожитку та підтримка порядку студентами. 

9. Бази практик. 

10. Можливість стажування за кордоном та програм подвійних дипломів. 

11. Надання стипендії на навчання. 

Можливі шляхи вирішення проблем: 

1. Проведення робочих нарад-зустрічей з представниками Посольств 

України в інших країнах. 
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2. Упровадження сертифікації на знання іноземної мови рівня В2 для 

викладачів, а також забезпечення кафедр перекладачами з відповідним розпо-

ділом фінансування. 

3. Посилення контролю над відвідуванням занять студентами та викла-

дачами відповідно до розпоряджень директора Інституту, проректорів та 

ректора. 

4. Вирішення питання стосовно складу груп та розподілу навантаження 

відповідно до цього. 

5. Посилення контролю над наявністю НМКД за всіма дисциплінами 

відповідно до мов, якими здійснюється викладання. Запобігання формального 

підходу до формування даних НМКД. 

6. Залучення кафедр до профорієнтаційної роботи зі студентами 

підготовчого відділення та випускниками. 

7. Посилення контролю за вчасною оплатою навчання та проживання у 

гуртожитку як з боку Інституту, так і з боку кафедр та гуртожитків. 

8. Залучення кафедр до організації вільного часу іноземних студентів – 

проведення різноманітних освітніх заходів, тренінгів та гуртків. 

9. Посилення контролю за станом умов проживання в гуртожитку та 

підтримання порядку студентами. Іноземним студентам надати повноваження 

старост поверхів із метою підвищення їх відповідальності за підтримання 

порядку в гуртожитку.  

10. Забезпечити можливість стажування за кордоном та програм подвійних 

дипломів для іноземних студентів. 

11. Надання стипендії та знижок на навчання для студентів-відмінників. 
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1.5. Звіт про роботу Асоціації випускників університету 

 

Із 2019–2020 навчального року Асоціація випускників ПУЕТ зробила новий 

поштовх до розвитку та налагодження ефективних комунікацій між випускни-

ками ПУЕТ, ПКІ, ПУСКУ як єдина платформа спілкування та взаєморозвитку, 

над ідеєю та реалізацією якої в університеті працювали не один рік. Сьогодні 

сучасні технології надають можливість створити всі умови, що дозволять 

подолати географічні відстані, об’єднувати за інтересами та сприяти спільному 

вирішенню завдань, реалізації проєктів Університету та його випускників. 

11 жовтня 2019 року, у рамках святкування Дня Університету, у ПУЕТ 

відбулася зустріч випускників університету різних років випуску. Теплі спогади 

про студентське життя, викладачів та представлення гостям сучасного універ-

ситету з усіма його досягненнями та здобутками наповнили дружню атмосферу. 

Цього ж дня було призначено нового координатора з питань розвитку Асоціації 

та окреслено план основних заходів та питань, які потребують вирішення в 

даному навчальному році. 

Відповідальними особами було оновлено сторінку Асоціації випускників 

ПУЕТ на сайті Університету, основним завданням процесу була розробка анкети 

випускника з метою найповнішого та всебічного збору інформації для створення 

бази даних випускників Університету та професійний шлях кожного. Надалі йде 

робота над розробкою особистого кабінету випускника на платформі Moodle. 

Діяльність Асоціації з метою її пропагування було висвітлено в ЗМІ, в тому 

числі телебаченні, газеті Вісті ЦССТ, Віснику ПУЕТ тощо та соціальних мере-

жах, зокрема Фейсбук, створено Вайбер канал для налагодження комунікацій з 

випускниками. 

До Асоціації також було залучено випускників ПУЕТ 2019–2020 рр., робота 

над даним механізмом продовжується. 

Через Асоціацію було залучено випускників-роботодавців ПУЕТ із метою 

обговорення та формування переліку та змісту вибіркового блоку освітньої 

складової навчального процесу. Також було проведено зустрічі з успішними 

випускниками та студентами щодо обговорення їх життєвого успіху та конку-

рентоспроможності, у тому числі й он-лайн, в умовах карантину. 

За 2019–2020 навчальний рік до Асоціації випускників ПУЕТ зібрано 

інформацію про 450 випускників. 

Триває робота над розробкою проєктів від Асоціації випускників ПУЕТ, які 

будуть направлені на розвиток вузу та всебічної комунікації Університету та 

його випускників. 
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1.6. Звіт про роботу Університету третього віку  

У 2019–2020 навчальному році в УТВ навчалось 629 осіб, об’єднаних у 23 

академічні групи. Групи сформовано за такими напрямами:  

Інформаційно-комунікативні технології — 8 груп. 

Англійська мова — 6 груп. 

Психологія — 3 групи. 

Особистісний розвиток — 2 групи. 

Краєзнавчі студії Полтавщини — 2 групи. 

Здоровий спосіб життя, Хочу жити в якісному світі — по 1 групі.  

Крім того слухачам викладались курси: «Хореографія», «Дизайн і арт-

терапія», «Фізичне навантаження для людей 55+», «Майстер-класи», «Справжня 

леді», «Творча лабораторія «Ретро-бабуся», «Теорія систем у світосприйнятті 

сучасної людини», «Соціально-адаптивний курс».  

Кожен із курсів, які пропонуються слухачам УТВ, розрахований на 64 год. 

аудиторних занять, має відповідну науково-обґрунтовану та апробовану навчаль-

ну програму, забезпечений необхідними методичними матеріалами. Навчальні 

програми курсів узгоджені з Інститутом розвитку міста та затверджені першим 

проректором ПУЕТ. Для проведення занять для слухачів УТВ в ПУЕТ створені 

відповідні матеріально-технічні умови. 

Проєкт отримав належну оцінку депутатів Полтавської міської ради та її 

виконавчого комітету. Завдяки їх підтримці в першому семестрі 2019–2020 на-

вчального року він частково фінансувався за рахунок коштів міської прогарами 

«Турбота» (600 тис. грн), а у другому семестрі 2019–2020 та першому семестрі 

2020–2021 навчального року – у рамках міської програми «Бюджет участі 2019 

р.» (біля 1 500 тис. грн). 

24 грудня 2019 р. представниками Полтавської міської ради, ГО «Центр 

освіти дорослих Полтавщини», ПУЕТ, DVV International, ГС «Українська 

асоціація освіти дорослих» підписано меморандум «Про співпрацю і парт-

нерство» в царині навчання та освітньо-культурного розвитку дорослого 

населення Полтавщини. У рамках реалізації положень «Меморандуму» подано 

звернення до Національної комісії України у справах ЮНЕСКО щодо отримання 

Полтавою міжнародного статусу «Місто, що навчається».  

У травні 2020 року сектор освіти Національної комісії України у справах 

ЮНЕСКО розглянув заявку та прийняв рішення про підтримку заявки та 

передачу Полтавського номінаційного досьє до Координаційної команди 

Глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються. Мережа об’єднує міста світу, 

які спеціалізуються в галузі ціложиттєвої освіти. Міста-члени мережі отримують 

унікальні можливості для вдосконалення навчання впродовж життя через 

політичний діалог та взаємне навчання, розвиток партнерств, поширення 

прогресу впровадження своїх планів розвитку через інформаційні канали 

ЮНЕСКО. 

Отже, за час реалізації проєкту УТВ університет та його партнери отримали 

унікальний досвід із розробки та впровадження освітніх програм для людей 

поважного віку. Програми пройшли апробацію й отримали схвалення між-

народних та  вітчизняних експертів, а головне – позитивні відгуки слухачів УТВ. 

Важливе значення має також досвід залучення коштів донорів. 
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Очікувана загальна кількість слухачів УТВ із 1 вересня 2020 р. – 800 осіб, 

які планується об’єднати у 30 академічних груп.. 
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1.7. Звіт про роботу Малої академії ПУЕТ 

1.  Під час літніх та осінніх канікул (2019 р.) у Літній та Осінній школі 

Малої академії ПУЕТ відбувалося навчання дітей різних вікових категорій. 

Загальна кількість дітей – 161 особа, зокрема відповідно до Наказів про зараху-

вання № 387а-С  – 138 осіб, № 746а-С – 23 особи. Навчання проводилося в 

терміни: із 03.06.19 по  07.06.19, з 10.06.19 по 14.06.19, з 18.06.19 по 21.06.19, із 

24.06.19 по 27.06.19, із 28.10.19 по 01.11.19.  

Основні напрями навчання: англійська мова, основи споживчих знань, 

прикладна хімія, основи кулінарії, основи фінансової грамотності, маркетинг, 

програмування та ІТ-технології, основи комунікації, тайм-менеджмент, основи 

лідерства, основи бізнесу (для старших вікових категорій), фізична культура, 

мистецтво на арт-гуртку «Оригамі» тощо. З кожного напряму були розроблені та 

затверджені навчальні програми. 

За результатами навчання слухачі отримали сертифікати Малої академії 

ПУЕТ. 

2.  Протягом року відбувалося проведення низки майстер-класів для учнів 

шкіл на тему «Хочу жити в якісному світі»:  

18.10.19 р. – Руденківська школа; 

28.10.19 р – ЗОШ № 27; 

14.11.19 р. – ЗОШ № 38; 

20.11.19 р. – Ліцей № ; 

27.11.19 р. – для учнів, що мешкають у межах області (Обласна бібліотека 

ім. О. Гончара); 

06.12.19 р. – для учнів-учасників Ювілейного 5-го обласного конкурсу 

«Кристали: структура, властивості». 

Майстер-класи проведені викладачами кафедри товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи. 

3.  13 листопада 2019 р. для учнів 10-11 класів ЗОШ 3 8 ім. Панаса Мирного 

проведено тренінг «Ні – полімерному пакованню!» (Губа Л.М.). 

4.  У межах проєкту «Healthy school: заради здорових і радісних школярів» 

було організовано та проведено низку майстер-класів для учнів школи 38 

м. Полтава (Ткаченко А. С., Губа Л. М., Басова Ю. О., Кобищан Г. Д.). 

5.  10 листопада 2019 року взято участь у заході «Подорож країною 

Рівноправознавства», присвяченому Дню захисту споживачів, для дітей із сімей 

пільгових категорій за підтримки Держпродспоживслужби, ГО «Діти 

Чорнобиля» (Губа Л.М., Басова Ю.О.). 

6.  28 листопада 2019 року взято участь у фестивалі, присвяченому  здоро-

вому способу життя у ЗОШ с. Соколова Балка Новосанжарського району 

(Ткаченко А. С., Басова Ю. О., Пахомова І. В.). 
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1.8. Звіт про роботу Полтавської обласної школи лідерів  

учнівського самоврядування 

Полтавська обласна школа лідерів учнівського самоврядування (далі – 

ПОШЛУС) – це унікальний освітній проєкт для учнів Полтавського регіону, що 

стартував у червні 2018 року.  

Ідея створення школи була запропонована директором навчально-наукового 

інституту лідерства Світланою Нестулею. Реалізація ідеї, що втілилась у реаль-

ний навчально-практичний проєкт, підтримана працівниками ННІЛ науковим 

співробітником к. ф. н. Ксенією Пивоварською, головою студентської ради 

магістром  спеціальності Педагогіка вищої школи  Мариною Негодою та коман-

дою університету в рамках реалізації «Стратегії розвитку Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі на 2017–

2022 роки» та стратегічного напряму впровадження лідерської управлінської 

парадигми розвитку університету. 

Проєкт  ПОШЛУС  виборов участь у конкурсі проєктів «Інноваційний 

університет і лідерство» ІУ фаза  Комунікаційні стратегії та зв’язок університет-

школа» і був представлений на публічному захисті проєктів автором ідеї 

С. І. Нестулею  (липень 2019 р.) за результатами місячного стажування 

Uniwersytet Warshawski (Warshawa) та  Uniwersytet Jagellonski ( Krakow) на 

факультеті (Artes Liberales).   

Упродовж двох років проєкт реалізує Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Полтавський обласний 

інститут післядипломної освіти імені М. В. Остроградського. Школа  працює під 

патронатом та за  підтримки  Полтавської обласної державної адміністрації та 

Полтавської обласної ради.   

Проєкт має унікальні авторські методики розвитку та формування 

лідерських навичок, розроблені й запропоновані для широкого використання 

директором ННІЛ і отримав наукове оприлюднення у ряді наукових статей, 

матеріалах  науково-практичних конференцій. 

До участі у проєкті у 2019–2020 навчальному році було залучено 306 осіб з 

усієї області. Протягом року навчання учасники проекту працювали з 

дистанційним курсом «Лідери шкільного самоврядування», виконували завдання 

із 7 тем на платформі дистанційного навчання MOODLE. Кожен слухач, 

зареєструвавшись для участі у проекті, отримував індивідуальний логін та 

пароль.  Кількість виконаних  текстових завдань – 442, надіслано учнівських 

презентацій – 344, надіслано фото – 186. Технічну модерацію проєкту впродовж 

двох років здійснює кандидат економічних наук, доцент Горячова Олена 

Олександрівна, яка веде школярів від реєстрації логін-паролю до  контролю 

надісланих презентацій та виконаних робіт. 
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Рисунок 1 – Загальна активність виконання завдань 

 

 
 

За дидактичними умовами були розроблені скрипти чотирьох тем тренінгів, 

тренери забезпечені методичними матеріалами для проведення тренінгів. 

До реалізації проєкту цього року традиційно було залучено також студентів 

ПУЕТ, котрі проводили тренінги для учнів на локаціях. Це студентка групи 

ПВШ-51 Негода Марина, УПЕП-11 Поліщук Світлана, ГРС-11 Акулович Анна. 

Студенти, разом із викладачами ПУЕТ Пахомовою Інною Володимирівною, 

Рудич Лесею Василівною та Пивоварською Ксенією Сергіївною, провели 12 

тренінгів на шести локаціях: 1) м. Кременчук; 2) м. Кобеляки; 3) смт. Шишаки; 

4) м. Глобино; 5) м. Лубни; 6) м. Полтава. 

Загальна кількість учасників -  

306 чол. 

Виконали текстові завдання - 442 

Надіслано презентацій - 344 

Надіслано фото - 186 

Завершили навчання - 63 чол. 

32,3 

25,5 

20,6 

Активність виконання навчальних завдань 
слухачів ПОШЛУС, % 

Текстові завдання Презентації Фото 
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З березня місяця, у зв’язку з пандемією Covid-19, робота ПОШЛУС була 

повністю переведена на дистанційну форму. Учні виконували завдання на 

платформі та відправляли викладачам. Через карантинний режим інші тренінги, 

заплановані на березень-травень, були перенесенні на наступний навчальний рік. 

 

 
 

30 червня 2020 року 63 випускники закінчили навчання в Полтавській 

обласній школі лідерів учнівського самоврядування. Випускний відбувся в  

он-лайн режимі та надав змогу організаторам проєкту привітати випускників, 

учнів та педагогів-організаторів, які  підтримували  участь слухачів  у проєкті. 

Учасників підсумкової конференції привітали батьки-засновники обласної 

школи – ректор Вищого навчального закладу  Укоопспілки «Полтавський уні-

верситет економіки і торгівлі», професор Олексій Олексійович Нестуля та ректор 

Полтавського обласного інституту післядипломної освіти, доцент Віталій Воло-

димирович Зелюк.  Модератором  онлайн заходу Нестулею Світланою було про-

аналізовано роботи учасників та відправлено Сертифікати про участь у проекті. 

Особливо активні учасники – сім школярів та сім педагогів – були нагороджені 

посібниками «Основи лідерства» авторів Нестулі О. О. й  Нестулі С. І. 

Навчально-науковим інститутом лідерства проаналізовані позитивні резуль-

тати та можливості вдосконалення роботи ПОШЛУС. Зокрема, зі школярами 

автор проєкту Світлана Нестуля узгодила пропозицію ширшої можливості 

виконання творчих завдань. 

Аналізуючи можливість навчання в  ПОШЛУС, переважна більшість шко-

лярів визначає як потребу особистісний саморозвиток на першому місці, 

здобуття нових навичок, умінь, компетенцій – на другому, розширення кола 

соціальних зв’язків – на третьому і лише на четвертому місці – пошук ЗВО для  

подальшого вступу. 

83,9 % слухачів школи зазначили, що навчання в ПОШЛУС справдили їх  

очікування в розвитку лідерських якостей,  набуття досвіду в органах місцевого 
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самоврядування – 48,4 % і співпраці з іншими органами учнівського само-

врядування – 28 %. 

Найбільш цікавими напрямами роботи ПОШЛУС учасники відзначили 

лідерство та лідерські якості – 22 %,  розвиток креативності – 21 %,  командна 

робота – 17 %,  психологія лідерства – 16 %,  права, свободи та інтереси учнів – 

13 %, ораторське мистецтво – 11 %. 

 

 
 

Учасниками ПОШЛУС  були висловлені цікаві та змістовні побажання для 

покращення та розширення можливостей подальшої роботи у проєкті. Пропо-

зиції щодо покращення роботи ПОШЛУС були висловлені учасниками такі: 

більше занять наживо, більше тренінгових занять,  створення  спільного чату для 

учасників,  більше тем,  більше роботи не тільки командної, але й індивіду-

альної,  заняття з ораторського мистецтва, знайомство з вітчизняними лідерами. 

Варто відзначити  постійну організаційну роботу у проекті з вчителями 

шкіл та педагогами-організаторами методиста ПОІПО Романенко Анжелу 

Михайлівну. Відповідально організовує виїзди на майданчики  команди тренерів 

ПУЕТ проректор з науково-педагогічної роботи Манжура Олександр 

Васильович. Висвітлення діяльності роботи ПОШЛУС  здійснює департамент 

маркетингу, директор Олена Анатоліївна Івасенко, роботу студентської ради з 

ПОШЛУС організовує голова студентської ради магістрант спеціальності 

Педагогіка вищої школи Марина Негода. 
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Приклади презентацій учнівських робіт: 

 

 

Знайомство з 
українськими 
лідерами та їх 
досягненнями 

Більше 
командної 

роботи 

Робота не 
тільки в 

команді, але і 
індивідуально 

Розширення 
тем  

Курси з 
ораторського 

мистецтва 

Більше 
практики, 

більше 
тренінгів 

Тренінги 
по 

психології 

Створення 
спільного чату 
для учасників 

Більше занять 
наживо 
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Приклади виконання завдань школярами із презентації виконаних завдань і 

прояву лідерських якостей через тренування в публічних виступах, перекон-

ливості, упевненості та ораторському мистецтві, умінні виокремити головне й 

зацікавити слухачів змістовністю  доповіді: 
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Підсумкова конференція ПОШЛУС он-лайн 30.06.2020. Виступи ректора 

Нестулі О. О., ректора Зелюка В. В., школярів 
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1.9. Звіт про результати роботи пункту тестування для проведення  

вступних випробувань ЗНО 

 

Відповідно до Договору про співробітництво з Харківським регіональним 

центром оцінювання якості освіти  (ХРЦОЯО) № 02-П від 01.12.2016 року, 

календарного плану підготовки та проведення у 2020 р. зовнішнього незалеж-

ного оцінювання (наказ МОНУ від 20.05.2020 № 664  «Про внесення змін до 

Календарного плану підготовки та проведення в 2020 році зовнішнього неза-

лежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти») й Регламенту роботи пункту проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2020 р. (наказ УЦОЯО від 16.01.2019 № 8)  на базі 

університету із 25 червня по 15 липня 2020 року було створено пункт 

проведення основних сесій зовнішнього незалежного оцінювання 
(Розпорядження по університету  № 54-У від 3 червня 2020 року). 

З метою забезпечення належної організації та якості проведення єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та єдиного вступного фахового випробування  

із права та ТЗНПК  для вступу на здобуття ступеня магістра у 2020 р., відповідно 

до Наказу Міністерства освіти і науки України від 3 лютого  2020 року № 121 та 

Договору про співробітництво із Харківським регіональним центром оцінювання 

якості освіти  1 та 3 липня 2020 року на базі університету було створено 

пункт тестування для проведення вступних випробувань із використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти у 

2020 р. (Розпорядження по університету № 55 від 9 червня 2020 року). 

Роботу пунктів організовано на базі приміщення й офісної техніки відділу 

профорієнтаційної роботи департаменту маркетингу. 

Проведено підбір осіб, які були залучені у якості працівників пункту про-

ведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань на 

другий (магістерський) рівень вищої освіти  відповідно до визначеної  ХРЦОЯО 

кількості та заповнена  електронна форма списку працівників пункту. 

Проведено навчання-інструктаж персоналу пункту проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та організовано проходження тест-контролю для  

отримання сертифікатів ХРЦОЯО (32 особи). 

Відповідальні особи за пункт тестування взяли участь у нарадах  ХРЦОЯО 

(в режимі zoom):  з питань підготовки та проведення основних сесій ЗНО; в 

установчій – із питань підготовки та проведення  ЄВІ та ЄВФВ – 10, 18 червня 

2020 року. 

Проведено установчу нараду-навчання для персоналу пункту тестування 

щодо організації проведення вступних випробувань для вступу на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти у 2020 р. 

Проведено установчі наради для персоналу напередодні проведення 

основних сесій  24, 29 червня, 1,  6,  8, 12, 14  липня 2020 року. 

Підготовлено навчальні аудиторії для проведення основних сесій зов-

нішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти відповідно до вимог УЦОЯО. 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/nakaz-664-zminy-do-ZNO.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/nakaz-664-zminy-do-ZNO.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/nakaz-664-zminy-do-ZNO.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/nakaz-664-zminy-do-ZNO.pdf
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Забезпечено  встановлення та роботу пристроїв для програвання аудіо-

компакт-дисків зі звуковим записом для відтворення аудіо-матеріалів із записом 

частини тесту «Розуміння мови на слух (аудіювання)» в аудиторіях під час 

проведення ЗНО з англійської мови. 

Забезпечено дотримання режиму функціонування навчального корпусу з 

15:00 год. у дні проведення основних сесій зовнішнього незалежного оцінювання 

відповідно до вимог УЦОЯО. 

Усього проведено  7  основних сесій зовнішнього незалежного оцінювання 

та дві сесії ЄВІ та ЄВФВ  для зареєстрованих учасників відповідно до графіка,  

згідно із списками ХРЦОЯО з дотриманням затверджених протиепідемічних 

заходів (Постанова Головного державного санітарного лікаря України № 32 від 

18.05.2020 року). 
 

Дата 

проведення 
Предмет 

Кількість 

задіяних 

аудиторій 

Кількість 

задіяного 

персоналу 

Кількість 

учасників  

за списками 

ХРЦОЯО 

Кількість 

учасників, 

які 

з’явилися 

25.06.2020 Математика 17 41 255 244 

30.06.2020 
Українська мова і 

література 
17 41 255 169 

01.07.2020 

Єдиний вступний 

іспит (іноземні 

мови) 

I зміна 

14 35 204 179 

Єдиний вступний 

іспит (іноземні 

мови) 

II зміна 

14 35 210 196 

02.07.2020 Фізика 17 41 247 191 

03.07.2020 

Єдине фахове 

вступне  

випробування 

14 35 198 182 

07.07.2020 Англійська мова 14 35 205 193 

09.07.2020 Історія України 15 37 225 212 

13.07.2020 Біологія 16 39 240 151 

15.07.2020 Географія 17 41 255 126 

   

Кожен учасник  під час виходу з пункту тестування  отримав інформаційний 

буклет із переліком спеціальностей та сертифікатів ЗНО для вступників до 

ПУЕТ.   
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1.10. Звіт про роботу департаменту маркетингу 

 

Протягом 2019–2020 навчального року ПУЕТ, окрім основної освітньої, 

наукової, бізнес діяльності, здійснював рекламно-інформаційну діяльність.  Саме 

виконання цієї функції покладено на департамент маркетингу. Отже, департа-

мент маркетингу протягом навчального року брав активну учать у заходах 

університету та здійснював рекламно-інформаційну підтримку.   

Серед заходів, що найбільш запам’яталися  громадськості на рівні міста та 

області, участь ПУЕТ у: 

 ярмарку CityFest у Полтаві; 

 формуванні бренда м. Полтава (проєкт міської ради); 

 обласному фестивалі «Профіленд»; 

 обласному заході із військово-патріотичного виховання молоді 

«ЗАГРАВА»; 

 роботі «Школа лідерів учнівського самоврядування Полтавської 

області»; 

 форумі «Швейна галузь Полтавщини: сталий внесок у економічне 

зростання регіону»; 

 Фестивалі соціальної реклами «FEEL THE WORLD»; 

 партнерських зустрічах представників влади, громад, освіти та бізнесу. 

На регіональному рівні діяльність ПУЕТ всебічно підтримувалась і 

супроводжувалась участю у:   

 проєкті Круто із компанією «Нова Пошта»; 

 ХIХ Міжрегіональній спеціалізованій виставці в місті Кременчуці; 

 регіональних нарадах-семінарах; 

На національному рівні участь представників ПУЕТ у:  

 форумі Мереж ЄС та Єврошколи в Києві 

На міжнародному рівні діяльність ПУЕТ інформаційно підтримувалась:  

 Проєкти Британської Ради Creative Spark: програма підтримки 

підприємництва в системі освіти / «Creative Spark: Higher Education Enterprise 

Programme» в тому числі Winter Camp «Креативне підприємництво» для 

студентів ПУЕТ пройде 1–3 лютого в ДОЦ «Миргородський», Ukraine Creative 

Spark Policy Forum 2020, відкриті лекції А Длігача, Ж. та К Смотрич; 

 ERASMUS+, ETWINNING PLUS, EUSTUDYDAYS та інших. 

На загальноуніверситетському рівні:  

 семінар «PROдоброчесність: інструменти впровадження в діяльності 

закладу»; 

 45-річчя факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу; 

 IV Полтавський регіональний кулінарний конкурс; 

 вручення погон молодшим лейтенантам та відзначення День Збройних 

сил України; 

 розіграш кубку молодіжного бізнес-центру з підприємництва; 

 відкриті лекції, семінари, публічні зустрічі, майстер-класи від іноземних 

викладачів, почесних гостей та професіоналів; 

http://puet.edu.ua/uk/news/u-puet-provely-seminar-prodobrochesnistinstrumenty-vprovadzhennya-v-diyalnosti-zakladu
http://puet.edu.ua/uk/news/u-puet-provely-seminar-prodobrochesnistinstrumenty-vprovadzhennya-v-diyalnosti-zakladu
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 Новини та події.  

Департаментом було висвітлено проєкти студради університету: 

 дебюти першокурсників, спортивні свята та проєкти студентів, в тому 

числі, благодійні та екологічні  акції; 

 інформаційний супровід візитів офіційних та публічних осіб до ПУЕТ.  

Перший офіційний візит Надзвичайного та Повноважного Посла Грузії в 

Україні на Полтавщині відбувся в ПУЕТ. 

Щодо друкованої рекламної продукції за звітній період, департамент оновив 

інформацію та дизайн  і замовив друк: 

 каталогу ПУЕТ, Університетський віснику; 

 загальних буклетів ступеня молодшого бакалавра(укр.), бакалавр (укр.) 

та магістра (укр.); 

 флаєрів «освітні програми» бакалавр (укр.), молодший бакалавр; 

 флаєри ЗНО + ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПУЕТ + ВИБІРКОВІ БЛОКИ; 

 флаєри для випускників технікумів та коледжів; 

 календар «Домік», календарик ПУЕТ; 

 флаєри закордонні стажування студентів ПУЕТ; 

 візитки (приєднуйся до нас у соц. мережах). 

Протягом року активно публікував іміджеві статті у «Вісті Укоопспілки» та 

«Село Полтавське» (та рекламу Днів відкритих дверей).  

Крім традиційних інструментів маркетингових комунікацій, у діяльності 

департаменту активно використовуються сучасні інструменти просування. 

Так, протягом року департамент активно висвітлював головні події в таких 

інтернет-виданнях, як сайт міста Полтава 0532 та «Полтавщина», інтернет-газета 

«Приватний підприємець», «Коло», «Зміст». 

 Крім цього, діяльність університету та його громадська позиція з акту-

альних питань суспільства часто своє висвітлення на телебаченні: 

 телеканал «Центральний»; 

 телеканал «ІРТ»; 

 PTV (Полтавське телебачення). 

Науково-педагогічний персонал університету часто виступає в ролі експер-

тів з різних питань у шоу місцевих телевізійних компаній.   

Активно в інформаційно-рекламній діяльності департамент  використовує й  

інструменти digital-маркетингу.  

За звітній період було проведено 97 рекламних кампаній, в ході яких 

охоплено 1 183 992 користувача соціальних мереж. 

У рамках профорієнтаційної роботи окрім проведених у першому семестрі 

Днів відкритих дверей традиційних, у другому семестрі навчального року за 

активної підтримки НПП університету, було проведено дев’ять он-лайн Днів 

відкритих дверей. Знято понад 22 роликів про освітні програми та всебічно 

розповсюджено їх через Інтернет (youtube, facebook, instagram). Крім цього, 

знято 11 роликів рекламно-інформаційного характеру під час вступної кампанії.  

Під час вступної кампанії із квітня по теперішній час активно викори-

стовується target в Інтернеті, проводиться супровід вступників в facebook, 

instagram та окремо створену групу «Вступ 2020 ПУЕТ» у Telegram.  
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Розроблено та впроваджено стратегію просування в соціальних мережах та 

контент-план (тестування і регулярні внесення змін до нього). 

Розрахований бюджет на таргетовану рекламу та проведений запуск і конт-

роль рекламних кампаній. 

Проведена робота над зростанням кількості учасників та їх активності у 

спільнотах і групах, що просуваються, проаналізована статистика та відповідно 

скорегована стратегія просування університету через соціальні мережі. 

Проведено інформаційно-рекламну підтримку соціального проєкту «Універ-

ситет третього віку». 

Розроблено нову структуру, візуалізація та контент сторінок відповідно до 

запитів і потреб вступників на сайті університету vstup.puet.edu.ua та переваг 

навчання «Про спеціальності, освітні програми та спеціалізації»: 

 безкоштовне навчання, стипендіальні програми; 

 студмістечко; 

 студентське життя; 

 дистанційне навчання; 

 міжнародні можливості; 

 студентські проекти; 

 військова підготовка офіцерів запасу. 

Комплектування та розповсюдження інформаційно-рекламної продукції 

відповідно до потреб (виїзду за кордон, проведення конференцій, профорієн-

таційної роботи в ЗЗСО, коледжах, технікумах, олімпіад тощо) 

Іміджева діяльність: 

Розробка дизайну титульних листів програм, програми заходів, афіш, об’яв, 

бейджів, холдерів заставок на екрани телевізорів, заставок груп у соціальних 

мережах. 

Створення та супроводження сторінки про університет у сервісі Google Мій 

бізнес. 

Управління маркетингом: 

 дослідження джерел отримання інформації про університет (опитування 

1 студентів курсу); 

 панельні дослідження студентів 2 курсу; 

 тематичні опитування студентів 3-6 курсів та аналіз їх результатів; 

 моніторинг профорієнтаційної діяльності ЗВО-конкурентів; 

 аналіз набору за спеціальностями ПУЕТ в регіонах діяльності; 

 співпраця зі студентською радою університету – проведення спільних 

проектів у соціальних  мережах. 

Он-лайн маркетинг: 

 актуалізація інформації на сайті вступнику, оновлення сторінок 

освітніх програм, вибіркових блоків, калькулятора вибору спеціальності; 

 просування освітніх програм університету в соціальних мережах; 

 моніторинг маркетингової (більш за все рекламної) діяльності універ-

ситетів Полтавщини, України, світу (деяких) в Інтернеті (на сайтах, у соціальних 

мережах); 
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 підготовка інформації для оновлення сторінок он-лайн довідників ЗВО 

України; 

 проведення опитувань та конкурсів серед учасників соціальних мереж. 
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1.11. Звіт про роботу офісу омбудсмена 

РОБОТА З УРЯДОВИМИ ТА НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

1. Міністерство освіти і науки України. 

Українська Гельсінська спілка із прав людини. 

Український Дім із прав людини в Чернігові. 

Була продовжена консультативна й навчально-методична робота з 

організаціями. Результатом спільної роботи стало включення студентського 

омбудсмена ПУЕТ до складу робочої групи загальнодержавної програми освіти 

у сфері прав людини (Наказ МОН України № 812 від 11 червня 2019 року). 

Програма проходить остаточні консультаційні погодження, орієнтовний термін 

затвердження КМУ – серпень-вересень 2020 року. 

2. Міський виконавчий комітет Полтавської міської ради.  

Студентського омбудсмена ПУЕТ було включено до складу робочої групи з 

розробки маркетингової стратегії міста. 

3. Освітній омбудсмен України.  

Була проведена зустріч за участю ректора університету та начальника 

управління Державної служби якості освіти України в Полтавській області. 

У ході зустрічі були обговорені: 

 стан реалізації і захисту прав, свобод і законних інтересів студентів в 

Україні; 

 досвід ПУЕТ у впровадженні інституту студентського омбудсмена; 

 успішні практики та кейси у сфері реалізації та захисту прав, свобод та 

законних інтересів; 

 план-графік подальшої співпраці офісу студентського омбудсмена 

ПУЕТ та з офісом Освітнього омбудсмена України. 

 

ПІДГОТОВЛЕНО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ, ТРЕНІНГОВІ 

ВИДАННЯ 

Тренінговий модуль «Захист прав, свобод та законних інтересів студентів 

ПУЕТ», «Командна робота», «Особистісне позиціонування студентів-першо-

курсників», «Ефективна комунікація» в рамках навчального курсу «Універси-

тетська освіта» та тренінгових заходів StudGo Camp 2019 року, який передбачає 

проведення тренінгових і лекційних занять для першокурсників.  

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів за-

гальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) 

та фахової передвищої освіти «Особистісні та професійні компетенції сучасного 

педагога». 

Навчальний дистанційний курс-практикум для працівників освіти «Осо-

бистісні та професійні компетенції сучасного педагога». 

Тренінгові курси «Мотивація державного службовця», «Ефективна кому-

нікація для державних службовців» для державних службовців Полтавського 

центру перепідготовки. 

РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ 

Загальна кількість звернень, які надійшли до офісу студентського ом-

будсмена, становить 211 (інформаційно-консультативні – 60 %, звернення 



46 

особистого характеру – 20 %, звернення третіх сторін – 5 %, 5 % – побутові 

звернення, 10 % – звернення щодо порушень прав, свобод і законних інтересів). 

 

 
 

Інформаційно-консультативні звернення найчастіше стосувалися таких 

питань: 

Умови дострокового складання заліково-екзаменаційної сесії. Студентам не 

до кінця зрозумілі підстави для дострокового складання. 

Організація освітнього процесу. Мала кількість занять на тиждень, розпуск 

студентів із заняття, якщо явка на заняття низька, залучення до «нефахових» 

заходів, перенесення занять викладачем без узгодження із групою, застарілість 

методичного та навчального матеріалу. 

Можливості працевлаштування. Студенти-іноземці, які не мають можли-

вості працевлаштуватися за місцем навчання. Умови проживання в гуртожитку. 

Студентське самоврядування, громадська та волонтерська робота. 

Інші звернення, які після надання відповідних консультацій були 

вичерпаними. 

Звернення, що носили особистий характер: 

Обставини сімейного характеру. Конфлікти в сім’ї, насильство в сім’ї. 

Надана оперативна консультація, допомога. 

Питання пов’язані зі станом здоров’я. Перевірка на ЗПСШ, туберкульоз, 

гепатит). Допомога в пошуку відповідних медичних установ  та лікарів. Допо-

мога в пошуку психіатричної допомоги, консультацій фахівців психіатричних 

установ. 

Звернення від третьої сторони (Київський районний відділ поліції): 

Студентів підозрювали у пошкодженні меморіальної дошки.  У ході 

з’ясування обставин, було доведено непричетність студентів. 

Студент був затриманий у Чехії та направлений до психіатричної лікарні. 

Установлення контактів із батьками, консультації щодо оформлення відповідних 

документів. 

Затримання студентів за вчинення кримінального правопорушення  

(збройне пограбування/проникнення). Друге судове засідання має відбутися на 

початку липня. 

60 % 

10 % 

5 % 

5 % 

10 % 

Звернення 

інформаційно-консультативні  

особистий характер  

від третьої сторони  

побутові 

звернення щодо порушень прав, свобод та 
законних інтересів 
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Студенти учасники фінансових, кредитних махінацій. Студентка  

оформила 16 експрес-кредитів на загальну суму 46 тис. грн. Вчасно погасити не 

вдалося. Загальна сума боргу перевищила 600 тис. грн. Подібних випадків серед 

студентів університету понад 10. Середня сума боргу коливається в межах  

150–250 тис. грн.  

Побутові звернення: 

Конфліктні ситуації між мешканцями. 

Залучення до обговорення питань зі студентськими радами гуртожитків, 

комендантами, мешканцями. 

Порушення дисципліни та правил проживання в гуртожитку. 

Проживання в гуртожитку на період карантину.  

Виселення з гуртожитку за грубе порушення правил проживання. 

Непоодинокими є випадки вживання та зберігання наркотичних речовин.  
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1.12. Звіт про роботу центру мистецтв і дозвілля 

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 й задоволення культурних потреб та організації відпочинку професорсько-

викладацького складу, співробітників і студентства в університеті діє Центр 

мистецтв і дозвілля, на базі якого працюють такі гуртки та художні колективи: 

• студентський народний хор «Явір»; 

• народний фольклорний ансамбль професорсько-викладацького складу 

«Яворина»; 

• народний зразковий аматорський театр «Рандеву»; 

• колектив естрадно-спортивного танцю «Екстрим»; 

• вокальна студія; 

• студія художнього читання; 

• школа КВН. 

При Центрі мистецтв і дозвілля діє професійна студію звукозапису, яка 

допомагає в підготовці якісних виступів молодих і креативних студентів, вокаль-

них та декламаторських номерів для вечорів, конкурсів, фестивалів як в універ-

ситеті, так і за його межами.  

Народний аматорський театр «Рандеву» для дітей співробітників та сту-

дентів університету підготував Новорічну казку. До Дня театру була підго-

товлена п’єса Л. Українки «Одержима» та гумористична композиція «Козаки». 

Для виявлення талановитої молоді університету, їх мистецьких умінь і 

навичок Центр мистецтв і дозвілля разом зі студентськими радами факультетів 

провів дебюти першокурсників. А за їх результатами щорічне феєричне шоу 

«ПУЕТ має талант», у якому представники студентської молоді університету 

продемонстрували свої вокальні, хореографічні, театральні вміння. 

Шостий  рік поспіль, традиційно, команда університету виборює призові 

місця в обласній військово-патріотичній грі «Заграва», присвяченій Дню 

Захисника України та Дню козацтва.  

 Студенти університету брали участь у міському вокальному конкурсі 

«Студентський голос Полтави-2019». Майже всі учасники пройшли у півфінал, а 

двое – у фінал.   Йосипенко Анна стала  переможницею конкурсу. 

У щорічному обласному проекті «Наша єдина студентська родина», при-

свяченому Міжнародному Дню студента, пуетівці продемонстрували  блискучі 

результати у всіх епізодах шоу. Центр мистецтв і дозвілля займався написанням 

сценарію та режисурою заходу. 

Студенти університету взяли участь і проведенні міського Студентського 

балу, присвяченого Міжнародному Дню студента. А ЦМіД надав допомогу у 

підготовці та  організації заходу. 

У грудні 2019 року Школою КВН ПУЕТ проведено Кубок першокурсника з 

КВК. Команда Школи КВК ПУЕТ стала учасником Шостого фестивалю Ліга 

Сміху, який проходив наприкінці січня в м. Одеса. Гумористи ПУЕТ пройшли до 

другого туру змагань, увійшовши до 60 кращих із 266 команд з усієї України. 

Учасники отримали безцінний досвід для майбутнього розвитку гумористичного 
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руху в ПУЕТ та запрошення до участі у трьох Регіональних Лігах Сміху (Дніпро, 

Хмельницький-Вінниця, Харків), у яких вони представлятимуть університет. 

З нагоди 11-річчя наших партнерів на одній із локацій  ТРЦ «Київ» до Дня 

закоханих відбулася феєрична концертна програма «Кохання надихає». А в уні-

верситеті щоу-конкурс серед першокурсників «Містер плюс міс ПУЕТ-2020». 

Перемогу вибороли Бакум Аміна та Гербаві Джаміль. 

Кращі вокалісти ПУЕТ долучились до підготовки концертної програми з 

нагоди нагородження переможців Обласного етапу МАН України.  

Народний фольклорний ансамбль «Яворина» для полтавців та гостей міста 

підготував концертну програму «Українські вечорниці», яку презентував у музеї 

Панаса Мирного. 

Он-лайн був проведений відео-конкурс читців, присвячений Дню матері 

«Матусю – ти мій янгол, мій незгасимий світ», у якому взяли участь не тільки 

студенти ПУЕТ, а й усі бажаючі. 

ЦМіД тісно співпрацює з навчальними та мистецькими закладами міста.  

 

 

  



50 

1.13. Звіт про роботу студентської ради 

У 2019–2020 навчальному році студентська рада університету працювала за 

такими напрямами: 

Культурно-організаційний. 

Благодійності та волонтерства. 

Медіа та PR. 

Спортивний. 

Проєктно-науковий. 

До роботи кожного сектору було долучено активних студентів 1 – 6 курсів, 

котрі добровільно брали участь у роботі СР. Цільовою аудиторією заходів 

студентської ради були студенти ПУЕТ та навчальні заклади м.Полтава. 

У рамках культурно-організаційного сектору було проведено такі заходи: 

Святкові концерти спільно з центром мистецтв і дозвілля ПУЕТ. 

Парад «Полтава вишивана». 

Дебюти першокурсників факультетів та інституту. 

«ПУЕТ має талант». 

Нагородження студентів за номінаціями «PUET AWARD». 

Обласний фестиваль «Наша єдина студентська родина». 

День студентського самоврядування. 

Ліричні вечори. 

Заохочувальна поїздка до м. Харків та Екопарк ім. Фельдмана. 

Нічний квест по університету. 

Вокальний конкурс «Студентський голос м. Полтава». 

Благодійний бал «Допомогти так легко». 

Всеукраїнська акція «Стіна кохання». 

Відвідування фільмів у кінотеатрі Візорія. 

Шоу-конкурс «Містер і Місс ПУЕТ». 

Кінозал ПУЕТ (щотижневий показ фільмів у ПУЕТ). 

Інтелектуально-рольова гра «Мафія». 

StudGo Party (вечірки та дискотеки для студентів). 

Благодійність та волонтерство в університеті постійно реалізуються. При-

кладом цьому є наступні проведені заходи: 

Благодійні ярмарки. 

Волонтерство на заняттях «Університету третього віку». 

Участь у благодійних фестивалях міста. 

Донорство крові. 

Стабільне відвідування притулків для тварин. 

Допомога студентам, випускникам, викладачам та співробітникам, які 

потребують цього. 

Спортивний та оздоровчий напрям є одним із секторів студентської ради. 

Протягом року було реалізовано такі заходи: 

Проведення тематичних руханок. 

Дні здоров’я. 

Акція «Міняю цигарку на цукерку». 

Лекції для студентів «Крок над прірвою». 

Спортивний квест для студентів першого курсу. 
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Військово-патріотичий конкурс «Заграва». 

Після участі у тренінгах від директорки Інституту проєктів та інновацій 

ПУЕТ Пахомової Інни Володимирівни, стосовно проєктного менеджменту, 

гендерних стереотипів та ін., студенти почали активну діяльність в проєктній 

діяльності. Перемога проєктів студентської ради дала змогу реалізувати заходи 

університетського та міського рівня : 

– тренінги для Полтавської обласної школи лідерів учнівського самовря-

дування; 

– організація та проведення трьоденного виїзного табору всебічного роз-

витку «StudGo Camp»; 

– участь в обласному студентському форумі «Rep-Res»; 

– участь у регіональній зимовій студентській республіці; 

– організація та проведення воркшопу для навчальних закладів м. Полтава 

«StudGo Leaders»; 

– організація та проведення Фестивалю соціальної реклами «Feel the 

world» серед навчальних закладів м. Полтава. 

У грудні 2019 року на конкурсі проєктів Полтавської міської ради три 

проєкти отримали підтримку, а саме: кубок сміху серед шкіл м. Полтава 

«SchoolComediCup»; практикум «BusinessDay», які отримають фінансування за 

програмою «Молодь Полтави» та фестиваль соціальної реклами «Feel the world»; 

воркшоп для навчальних закладів м. Полтава «StudGo Leaders». 

Після введення карантину з березня місяця робота студентської ради 

повністю перейшла до онлайн режиму. Було створено сторінку СР на фейсбук, 

активно ведеться робота на офіційному аккаунті СР ПУЕТ в інстаграм. За час 

карантину було проведено челендж до свята Пасхи, studgo dancing, серія відео 

від студентів до Дня Перемоги, челендж до дня вишиванки, ностальджи челендж 

із відео та фото за рік навчання в університеті від студентів, челендж до дня сім’ї 

«family challenge», відео-привітання до дня філолога, челендж «оплески подяки», 

провели прямий ефір з університету для абітурієнтів та майбутніх студентів 

ПУЕТ, відео «ТОП-10 цитат «Маленького принца»»,  ініціювали та зняли відео-

привітання із Днем споживчої кооперації від студентів навчальних закладів 

Укоопспілки. 
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1.14. Контингент студентів ПУЕТ 

 

Додаток 1. Контингент студентів Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університету економіки і торгівлі» денної форми 

навчання станом на 01.09.2020 р. 

 

Доаток 2. Контингент студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університету економіки і торгівлі» заочної форми навчання 

станом на 01.09.2020 р. 
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2. Розвиток освітньої діяльності університету 

 

2.1. Звіт про роботу відділу управління освітньою діяльністю 

за 2019–2020 навчальний рік 

1. Організації освітнього процесу у 2019–2020 навчальному році. 

1.1. Для організації освітнього процесу у 2019–2020 навчальному році було 

підготовлено: 

– розпорядження від 02.09.2019 року № 122-У «Щодо організації освітньо-

го процесу у 2019-2020 навчальному році»; 

– розпорядження від 03.09.2019 року № 126-У «Про підготовку та прове-

дення зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року для студентів 

VI курсу ступеня магістра денної форми навчання»; 

– розпорядження від 29.11.2019 року № 226-У «Про підготовку та прове-

дення зимової екзаменаційної сесії 2019–2020 навчального року для студентів  

I–V курсів ступеня бакалавра/магістра денної форми навчання»; 

– розпорядження від 27.03.2020 року № 41-У «Про підготовку та прове-

дення екзаменаційної сесії ІІ семестру 2019–2020 навчального року для студентів 

І–VІ курсів ступеня бакалавра/магістра»; 

– наказ від 19.11.2019 року № 240-Н «Про проведення підсумкової атеста-

ції студентів, які навчаються за спеціальностями 029 Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяль-

ність», 051 Економіка освітні програми «Економічна кібернетика», «Економіка 

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

даткування 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 Мар-

кетинг освітня програма «Маркетинг», 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність освітні програми «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товаро-

знавство та експертиза в митній справі», «Публічні закупівлі», 081 Право освітня 

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

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

господарстві», 241 Готельно-ресторанна справа освітня програма «Готельно-

ресторанна справа», 242 Туризм освітня програма «Туризм», 281 «Публічне 

управління та адміністрування» освітні програми «Публічне адміністрування», 

«Місцеве самоврядування», 292 Міжнародні економічні відносини освітня 

програма «Міжнародні економічні відносини» ступеня магістра денної форми 

навчання та затвердження складу екзаменаційних комісій»; 

– наказ від 05.12.2019 року № 245-Н «Про внутрішнє тестування студентів 

на предмет рівня володіння англійською мовою» з метою участі у грантових 

програмах, програмах академічної мобільності та створення умов для вивчення 

англійської мови; 

– наказ від 18.12.2019 № 250-Н «Про внесення зміни до наказу по універ-

ситету від 19 листопада 2019 року № 240-Н»; 

– наказ від 15.01.2020 року № 2а-Н «В доповнення до наказу по універ-

ситету від 19 листопада 2019 року № 240-Н»; 
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– наказ від 22.04.2020 № 69-Н «Про проведення підсумкової атестації 

студентів, які навчаються за спеціальностями 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 «Фінан-

си і кредит», 073 Менеджмент освітні програми «Менеджмент і адміністру-

вання», «Бізнес-адміністрування», 075 Маркетинг освітня програма «Марке-

тинг», 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітні програми 

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

митній справі», «Публічні закупівлі», 081 Право освітня програма «Право», 

122 Комп’ютерні науки освітня програма «Комп’ютерні науки», 181 Харчові 

технології освітня програма «Технології в ресторанному господарстві», 241 Го-

тельно-ресторанна справа освітня програма «Готельно-ресторанна справа», 

242 Туризм освітня програма «Туризм», 281 Публічне управління та адміністру-

вання освітня програма «Публічне адміністрування», 292 Міжнародні економічні 

відносини освітня програма «Міжнародні економічні відносини» ступеня ма-

гістра денної та заочної форм навчання та затвердження складу екзаменаційних 

комісій; 

– наказ від 22.04.2020 року № 70-Н «Про проведення підсумкової атестації 

студентів, які навчаються за спеціальностями/напрямами підготовки 029 Інфор-

маційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 035 Філологія спеціалізація 035.04 Германські мови та 

літератури (переклад включно) освітня програма Переклад (англійська, німецька 

мови), 051 Економіка освітні програми «Економічна кібернетика», «Економіка 

підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», 056 Міжнародні 

економічні відносини освітня програма «Міжнародний бізнес»/6.030503 «Міжна-

родна економіка», 075 Маркетинг освітня програма «Маркетинг», 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування освітня програма «Фінанси і кредит» 

6.030508 «Фінанси і кредит», 071 Облік і оподаткування освітня програма «Об-

лік і аудит», 081 Право освітня програма «Право»/6.030401 «Правознавство», 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітні програми «Товаро-

знавство і торговельне підприємництво», «Експертиза та митна справа», спеці-

альність 073 Менеджмент освітні програми «Менеджмент», 122 Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології/Комп’ютерні науки освітні програми «Комп’ю-

терні науки та інформаційні технології», «Комп’ютерні науки», 162 «Біотехно-

логія та інженерія» освітня програма «Біотехнологія» 181 Харчові технології 

освітня програма «Харчові технології та інженерія»/6.051701 «Харчові техно-

логії та інженерія», 241 Готельно-ресторанна справа освітня програма «Готель-

но-ресторанна справа»/ 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 242 Туризм 

освітня програма «Туризм»/6.140103 «Туризм» ступеня бакалавра денної та 

заочної форм навчання, та затвердження складу екзаменаційних комісій; 

– Наказ від 17.08.2020 № 105-Н «В доповнення до наказу по університету 

від 22 квітня 2020 року № 70»; 

– Наказ від 11 березня 2020 року № 53-Н «Про тимчасове призупинення та 

переведення на дистанційні технології освітнього процесу на період карантину»; 
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– Наказ від 27 березня 2020 року № 59-Н «Про доповнення до наказу  

53-Н «Про тимчасове призупинення та переведення на дистанційні технології 

освітнього процесу на період карантину»; 

– Наказ від 22 квітня 2020 року № 66-Н «Про доповнення до наказів від 

27 березня 2020 року № 59-Н, від 11 березня 2020 року № 53-Н «Про тимчасове 

призупинення та переведення на дистанційні технології освітнього процесу на 

період карантину»; 

– Наказ від 4 травня 2020 року № 72-Н «Про доповнення до наказів від 

27 березня 2020 року № 59-Н, від 11 березня 2020 року № 53-Н «Про тимчасове 

призупинення та переведення на дистанційні технології освітнього процесу на 

період карантину»; 

– Наказ від 14 травня 2020 року № 74-Н «Про проведення підсумкової 

атестації за дистанційними технологіями в період карантину»; 

– Наказ від 21 травня 2020 року № 80-Н «Про доповнення до наказів від 

14 травня 2020 року № 74-Н «Про проведення підсумкової атестації за дистан-

ційними технологіями в період карантину», 04 травня 2020 року № 72-Н, 

22 квітня 2020 року № 66-Н, від 27 березня 2020 року № 59-Н, від 11 березня 

2020 року № 53-Н «Про тимчасове призупинення та переведення на дистанційні 

технології освітнього процесу на період карантину»; 

– Наказ від 28 травня 2020 року № 81-Н «Про внесення змін до режиму 

роботи в університеті»; 

– Наказ від 17.06.2020 року № 94-Н «Про доповнення до наказів від 

21 травня 2020 року № 80-Н, від 14 травня 2020 року № 74-Н «Про проведення 

підсумкової атестації за дистанційними технологіями в період карантину», 

04 травня 2020 року № 72-Н, 22 квітня 2020 року № 66-Н, від 27 березня 2020 

року № 59-Н, від 11 березня 2020 року № 53-Н «Про тимчасове призупинення та 

переведення на дистанційні технології освітнього процесу на період карантину»; 

– Наказ від 23.07.2020 року № 103а-Н «Про доповнення до наказів від 

21 травня 2020 року № 80-Н, від 14 травня 2020 року № 74-Н «Про проведення 

підсумкової атестації за дистанційними технологіями в період карантину», 

04 травня 2020 року № 72-Н, 22 квітня 2020 року № 66-Н, від 27 березня 

2020 року № 59-Н, від 11 березня 2020 року № 53-Н «Про тимчасове призу-

пинення та переведення на дистанційні технології освітнього процесу на період 

карантину». 

1.2. Для забезпечення організації навчального процесу у 2019–2020 навчаль-

ному році вносилися зміни та доповнення до штатного розпису, підготовка 

робочих навчальних планів з урахуванням додаткових наборів студентів денної 

та заочної форм навчання, а також іноземних студентів. 

1.3. Здійснюваися розрахунки та організація освітнього процесу, що 

здійснюється на основі погодинної оплати викладачів. 

1.4. Підготовлені макети бланкової продукції відповідно до форм, затвер-

джених МОН  України, замовлення та тиражування (залікові книжки для сту-

дентів на І та VІ курсів денної та заочної форм навчання, журнали академічних 

груп, індивідуальні плани роботи НПП та іншої бланкової продукції для 

забезпечення роботи деканатів, кафедр та ін.). 
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2.  Планування організації освітнього процесу у 2020–2021 навчальному 

році. 

Для планування організації освітнього процесу у 2020–2021 навчальному 

році було підготовлено: 

– Розпорядження від 17.02.2020 року № 21-У «Про проведення зустрічей 

ректора університету зі студентами денної форми навчання» за результатами 

проведених заходів до Дня студентського самоврядування в університеті 

28.11.2019 року та з метою забезпечення урахування позицій та потреб студентів 

під час формування цілей освітніх програм та програмних результатів навчання 

відповідно до методичних розробок Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти; 

– Наказ від 24.02.2020 року № 50-Н «Про внесення змін до робочих 

навчальних планів»  з метою реалізації можливості формування студентом 

індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту»; 

– робочі навчальні плани на 2020–2021 навчальний рік за спеціальностя-

ми/освітніми програмами (спеціалізаціями) для студентів ІІ–IV курсів ступеня 

бакалавра/магістра (затверджено вченою радою університету 29.04.2020 року); 

– робочі навчальні плани на 2020–2021 навчальний рік за спеціаль-

ностями/освітніми програмами (спеціалізаціями) ступеня бакалавра/магістра для 

набору 2020 року (затверджено Вченою радою університету 20.05.2020 року); 

– Наказ від 21.05.2020 року № 75-Н  «Про підготовку навчальних планів 

для набору 2020 року усіх освітніх програм зі спеціальностей» з метою реалізації 

можливості формування студентом індивідуальної освітньої траєкторії 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту». 

3.  Контроль за організацією та проведенням освітнього процесу: 

– контроль за своєчасністю проведення навчальних занять НПП; 

– контроль ведення журналів обліку фактично виконаного педагогічного 

навантаження науково-педагогічними працівниками на умовах трудового дого-

вору/контракту та на умовах погодинної оплати в ПП «iZETA»; 

– для якісного забезпечення освітнього процесу студентів денної та заоч-

ної (дистанційної) форм навчання було підготовлено наказ від 11.03.2020 року 

№ 57-Н «Про розробку та впровадження в освітній процес дистанційних курсів». 

4.  Інше. 

4.1. Відповідно до розпорядження від 05.09.2019 року № 129-У «Про орга-

нізацію підготовки до складання звіту про діяльність ПУЕТ за 2018-2019 

навчальний рік та форми державного статистичного спостереження 2-3нк на 

початок 2019-2020 навчального року» відділом управління освітньою діяльністю 

підготовлений та поданий до Департаменту кадрової політики, освіти і науки 

Укркоопспілки звіт про діяльність університету за 2018/2019 навчальний рік та 

звіт за формою державного статистичного спостереження ф.2-3нк на початок 

2019/2020 навчального року; до Полтавського обласного статистичного управ-

ління – на паперовому та електронному носіях звіт за формою державного 

статистичного спостереження ф. № 2-3 нк  на початок 2019–2020 навчального. 
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4.2. Відповідно до розпорядження від 20.02.2020 року № 27-У «Про підго-

товку інформації з визначення рейтингів університетів України «ТОП-200 

Кращих університетів України» були підготовлені Показники діяльності Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» у 2019 р. 

4.3. Надання архівних довідок про період навчання в навчальному закладі 

(ПКІ-ПУСКУ-ПУЕТ) громадян-випускників минулих років і підготовка відпо-

відей на заяви й запити громадян та організацій. 

4.4. Інше. 
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2.2. Звіт про роботу науково-методичного відділу  

ліцензування та акредитації 

Науково-методичним відділом ліцензування та акредитації для організованої 

підготовки документів щодо розширення провадження освітньої діяльності 

шляхом ліцензування було підготовлено: 

за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти: 

Наказ від 10 червня 2019 року № 108-Н «Про ліцензування з підготовки 

здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти – молодший 

бакалавр зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування» 

Наказ від 10 червня 2019 року № 109-Н «Про ліцензування з підготовки 

здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти – молодший 

бакалавр зі спеціальності Міжнародні економічні відносини» 

Наказ від 10 червня 2019 року № 110-Н «Про ліцензування з підготовки 

здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти – молодший 

бакалавр зі спеціальності 075 Маркетинг» 

Наказ від 10 червня 2019 року № 113-Н «Про ліцензування з підготовки 

здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти – молодший 

бакалавр зі спеціальності 071 Облік і оподаткування» 

Наказ від 10 червня 2019 року № 114-Н «Про ліцензування з підготовки 

здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти – молодший 

бакалавр зі спеціальності 242 Туризм» 

Наказ від 10 червня 2019 року № 115-Н «Про ліцензування з підготовки 

здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти – молодший 

бакалавр зі спеціальності 181 Харчові технології» 

Наказ від 10 червня 2019 року № 116-Н «Про ліцензування з підготовки 

здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти – молодший 

бакалавр зі спеціальності 073 Менеджмент» 

Наказ від 27 червня 2019 року № 123-Н «Про ліцензування з підготовки 

здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти – молодший 

бакалавр зі спеціальності 051 Економіка» 

Наказ від 27 червня 2019 року № 124-Н «Про ліцензування з підготовки 

здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти – молодший 

бакалавр зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Наказ від 27 червня 2019 року № 125-Н «Про ліцензування з підготовки 

здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти – молодший 

бакалавр зі спеціальності 035 Філологія» 

Наказ від 27 червня 2019 року № 131-Н «Про ліцензування з підготовки 

здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти – молодший 

бакалавр зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа»; 

за третім (освітньо-науковим) рівнем: 

Наказ від 16 жовтня 2019 року № 225-Н «Про ліцензування з підготовки 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 

Економіка з метою підготовки іноземців та осіб без громадянств». 

Науково-методичним відділом ліцензування та акредитації спільно з 

кафедрами університету, керівниками проектних груп було організовано 

розробку нормативних документів та підготовку ліцензійних справ з одинадцяти 
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спеціальностей, які планувалися на ліцензування з підготовки здобувачів почат-

кового рівня (короткого циклу) вищої освіти та за третім (освітньо-науковим) 

рівнем відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

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

від 10 травня 2018 року № 347): 

– визначено керівників та членів проектних груп освітньої діяльності з 

підготовки здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та за 

третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальностей; 

– підготовлено Відомості про членів проектної групи освітньої діяльності 

з підготовки здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та за 

третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності на відповідність вимогам    п. 

30 Ліцензійних умов; 

– підготовлено Концепції освітньої діяльності Вищого навчального закла-

ду Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з підготовки 

здобувачів вищої освіти початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та за 

третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності; 

– підготовлено Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності з підготовки здобувачів почат-

кового рівня (короткого циклу) вищої освіти та за третім (освітньо-науковим) 

рівнем зі спеціальності; 

– підготовлено Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяль-

ності з підготовки здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти 

та за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності; 

– підготовлено Інформацію, щодо використання інформаційних ресурсів, 

навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, інших 

об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» провадити 

освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за 

всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами. 

Підготовлено, схвалено вченою радою університету, затверджено наказами 

по університету Концепції, освітні програми, навчальні плани, матеріали 

ліцензійних справ: 

за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти: 

– постанова Вченої ради університету від 27 червня 2019 року, протокол 

№ 7, наказ від 27 червня 2019 року № 122-Н «Про затвердження і введення в дію 

стандартів вищої освіти зі спеціальностей початкового рівня (короткого циклу) 

вищої освіти (Концепції освітньої діяльності, освітньо-професійні програми, 

навчальні плани зі спеціальностей 071 Облік і оподаткування 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 181 Харчові 

технології, 242 Туризм, 292 Міжнародні економічні відносини; 

– постанова Вченої ради університету від 30 серпня 2019 року, протокол 

№ 8, наказ від 30 серпня 2019 року № 141-Н «Про затвердження і введення в дію 

стандартів вищої освіти зі спеціальностей початкового рівня (короткого циклу) 

вищої освіти (Концепції освітньої діяльності, освітньо-професійні програми, 
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навчальні плани зі спеціальностей 035 Філологія, 051 Економіка, 076 Підпри-

ємництво, торгівля та біржова діяльність, 241 Готельно-ресторанна справа). 

за третім (освітньо-науковим) рівнем: 

– постанова вченої ради університету від 30 жовтня 2019 року, Протокол 

№ 10, наказ від 4 листопада 2019 року № 237-Н «Про затвердження і введення в 

дію освітніх програм зі спеціальностей третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти (Концепція освітньої діяльності зі спеціальності 051 Економіка за 

третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти з правом підготовки іноземців та 

осіб без громадянства; освітньо-наукову програму зі спеціальності 051 Еконо-

міка освітня програма «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 

освіти з правом підготовки іноземців та осіб без громадянства;навчальний план 

спеціальності 051 Економіка освітня програма «Економіка» за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти з правом підготовки іноземців та осіб без 

громадянства). 

Рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України: 

– від 8 серпня 2019 року, Протокол № 146, затвердженого Наказом МОН 

України від 8 серпня 2019 року № 950-л надано ліцензію на підготовку фахівців 

за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти зі спеціальності зі спе-

ціальності 181 Харчові технології Ліцензований обсяг 100 осіб (з урахуванням 

строків навчання), зі спеціальності 242 Туризм Ліцензований обсяг 80 осіб (з 

урахуванням строків навчання); 

– від 15 серпня 2019 року Протокол № 147 затвердженого Наказом МОН 

України15 серпня 2019 року № 951-л надано ліцензію на підготовку фахівців за 

початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти за початковим рівнем 

(коротким циклом) вищої освіти зі спеціальності 071 Облік і оподаткування 

Ліцензований обсяг 80 осіб (з урахуванням строків навчання), зі спеціальності 

073 Менеджмент Ліцензований обсяг 100 осіб (з урахуванням строків навчання); 

– від 29 серпня 2019 року Протокол № 149, затвердженого Наказом МОН 

України від 29 серпня 2019 року № 955-л надано ліцензію на підготовку фахівців 

за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти зі спеціальності 072 Фі-

нанси, банківська справа та страхування Ліцензований обсяг 80 осіб (з ураху-

ванням строків навчання); 

– від 3 жовтня 2019 року, Протокол № 153 затвердженого Наказом МОН 

України від 3 жовтня 2019 року № 965-л надано ліцензію на підготовку фахівців 

за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти зі спеціальності 035 Філо-

логія Ліцензований обсяг 100 осіб (з урахуванням строків навчання), зі спеціаль-

ності 051 Економіка Ліцензований обсяг 80 осіб (з урахуванням строків 

навчання), зі спеціальності 075 Маркетинг, Ліцензований обсяг 80 осіб (з ураху-

ванням строків навчання), зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчан-

ня), зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа Ліцензований обсяг 

120 осіб (з урахуванням строків навчання); 

– від 23 жовтня 2019 року, Протокол № 156, затвердженого Наказом МОН 

України від 3 жовтня 2019 року № 965-л надано ліцензію на підготовку фахівців 

за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти зі спеціальності 
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292 Міжнародні економічні відносини Ліцензований обсяг 80 осіб (з ураху-

ванням строків навчання); 

– від 12 грудня 2019 року, Протокол № 163, затвердженого Наказом МОН 

України від 12 грудня 2019 року № 1010-л надано ліцензію (розширення 

діяльності з правом підготовки іноземців та осіб без громадянства) на підготовку 

докторів філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 

05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка, Ліцензований 

обсяг 80 осіб (з урахуванням строків навчання). 

З метою забезпечення якісної методичної та організаційної підготовки до 

акредитації освітніх програм зі спеціальностей відповідно до Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовки здобувачів 

вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року 

№ 977) та із використанням методичних розробок Національного агентства із за-

безпечення якості вищої освіти (протокол засідання № 9 від 29 серпня 2019 року) 

науково-методичним відділом ліцензування та акредитації підготовлено, дове-

дено до завідувачів кафедр, гарантів освітніх програм, керівників структурних 

підрозділів методичні рекомендації до акредитації освітніх програм зі спеціаль-

ностей (Розпорядження по університету від 01 жовтня 2019 року № 158-У «Про 

підготовку методичних рекомендацій до проведення акредитації освітніх 

програм зі спеціальностей»). 

З метою організованої підготовки до впровадження нових підходів з 

акредитації освітніх програм та підготовки кандидатів в експерти Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти до акредитації освітніх програм зі 

спеціальностей відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Наказ Міністерства 

освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977) та із використанням 

методичних розробок Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти (Протокол засідання № 9 від 29 серпня 2019 року) науково-методичним 

відділом ліцензування та акредитації спільно з відділом забезпечення якості 

діяльності проведено організаційну підготовку кандидатів в експерти Націо-

нального агентства із забезпечення якості вищої освіти (з використанням 

методичних рекомендацій до акредитації освітніх програм зі спеціальностей 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Розпорядження 

по університету від 4 жовтня 2019 року № 158-У «Про підготовку методичних 

рекомендацій до проведення акредитації освітніх програм зі спеціальностей») до 

проходження дистанційного курсу на платформі PROMETHEUS «Експерт з 

акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» та участі в очних тренінгах Націо-

нального агентства (і як результат – відбір до складу експертів Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 16 науково-педагогічних праців-

ників університету із 17 кандидатів заявок), а саме: 

Вергал Ксенія Юріївна, директорка інституту економіки, управління та 

інформаційних технологій, доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-

економіки та інформаційних систем, к. е. н., доцентка; 

Капліна Тетяна Вікторівна, завідувачка кафедри готельно-ресторанної та 

курортної справи, д. т. н., професорка; 
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Карпенко Наталія Володимирівна, завідувачка кафедри маркетингу, д. е. н., 

професорка; 

Карпенко Юрій Вікторович, доцент кафедри туристичного та готельного 

бізнесу, к. е. н.; 

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

Костишина Тетяна Адамівна, завідувачка кафедри управління персоналом, 

економіки праці та економічної теорії, д. е. н., професорка; 

Назаренко Валентина Олексіївна, доцентка кафедри товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи, к. т. н., доцентка; 

Огуй Наталія Іванівна, начальниця відділу забезпечення якості діяльності, 

к. е. н., доцентка; 

Рогова Алла Леонідівна, доцентка кафедри технологій харчових виробництв 

і ресторанного господарства, к. е. н., доцентка; 

Скрипник Вячеслав Олександрович, декан факультету харчових технологій, 

готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, доцент кафедри інженерії, облад-

нання та математики, д. т. н., доцент; 

Степанова Лариса Валентинівна, доцентка кафедри управління персоналом, 

економіки праці та економічної теорії, к. е. н., доцентка; 

Стефанюк Ольга Дмитрівна, керівниця проєкту «Центр освіти дорослих – 

особистісного середовища та професійного розвитку», к. е. н., доцентка; 

Таран-Лала Олена Миколаївна, доцентка кафедри менеджменту, д. е. н., 

доцентка; 

Чайка Інна Петрівна, доцентка кафедри менеджменту, к. е. н., доцентка; 

Хомич Галина Панасівна, завідувачка кафедри технологій харчових вироб-

ництв і ресторанного господарства, д. т. н., професорка; 

Шкурупій Ольга Всеволодівна, завідувачка кафедри міжнародної економіки 

та міжнародних економічних відносин, д. е. н., професорка). 

Начальницею науково-методичного відділу ліцензування та акредитації 

Герман Н. В., начальницею відділу забезпечення якості діяльності Огуй Н. І., 

експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, до-

центом кафедри туристичного та готельного бізнесу Карпенко Ю. В. підготов-

лено дистанційний курс із запровадження механізму акредитації освітніх про-

грам в університеті відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Дистанційний курс 

«Акредитація освітніх програм» розміщено в системі дистанційного навчання 

MOODLE (http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=1725). Основними 

стейкхолдерами освітнього процесу (гаранти освітніх програм, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники, керівники структурних підрозділів, 

студентами) передбачено проходження дистанційного курсу «Акредитація 

освітніх програм». 

06 лютого 2020 року на засіданні Науково-методичної ради університету 

було експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

проведено тренінг з основними стейкхолдерами освітнього процесу (гаранти 

освітніх програм, завідувачі кафедр, студентська рада ПУЕТ) з питань прове-

дення акредитації освітніх програм в університеті відповідно до Положення про 

акредитацію освітніх програм. 

http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=1725
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Розпорядженням по університету від 10 лютого 2020 року № 18-У науково-

методичним відділом ліцензування та акредитації забезпечено проведення 

організаційної підготовки з оформленням документів додаткового відбору 

кандидатів в експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, (з використанням методичних рекомендацій до акредитації освітніх 

програм зі спеціальностей Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти та розпорядження по університету від 4 жовтня 2019 року № 158-У «Про 

підготовку методичних рекомендацій до проведення акредитації освітніх 

програм зі спеціальностей»), до проходження дистанційного курсу на платформі 

PROMETHEUS «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» та 

участі в очних тренінгах Національного агентства. Підготовлено та направлено 

до Національного агентства із забезпечення вищої освіти (документи 24 претен-

дентів науково-педагогічні працівники та студенти). У зв’язку із введенням 

карантину з 12 березня 2020 року процес додаткового відбору кандидатів в 

експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти тимчасово 

призупинено. 

Науково-методичним відділом ліцензування та акредитації відповідно до 

листа МОН України від 18 жовтня 2019 року № 1/9-656 «Щодо електронного 

ліцензування освітньої діяльності» на виконання Розпорядження по університету 

від 23 жовтня 2019 року № 194-У «Про підготовку до впровадження електрон-

ного ліцензування освітньої діяльності»: 

підготовлено замовлення щодо розробки модуля «Формуляр наукової та 

професійної активності науково-педагогічного працівника» програмного про-

дукту «iZETA – Автоматизована система планування, організації, управління та 

контролю навчального процесу ЗВО» відділом автоматизації та по роботі в 

Єдиній державній електронній базі освіти (Кулібаба В. В.); 

організовано внесення науково-педагогічними працівниками кафедр інфор-

мації до розробленого модуля програмного продукту «iZETA – Автоматизована 

система планування, організації, управління та контролю навчального процесу 

ЗВО» щодо виконання п. 30 Ліцензійних умов про кадрове забезпечення – 

заповнення Формуляру наукової та професійної активності науково-педагогіч-

ного працівника станом на 1 вересня 2019 року; 

спільно з відділом автоматизації та по роботі в Єдиній державній елек-

тронній базі освіти проведено роботи щодо підготовки відомостей (внесення 

інформації) в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відповідно до 

вимог Ліцензійних умов про кадрове забезпечення; 

сформовано в Єдиній державній електронній базі з питань освіти групи 

забезпечення зі спеціальностей відповідно до вимог Ліцензійних умов про 

кадрове забезпечення станом на 15 листопада 2019 року; 

приведено відомості в Єдиній державній електронній базі з питань освіти до 

вимог Ліцензійних умов про матеріально-технічне забезпечення. 

Відповідно до листа Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти від 17 листопада 2019 року № 533 щодо підготовки доповіді про якість 

вищої освіти в Україні на виконання розпорядження по університету від 

21 листопада 2019 року № 214-У «Про підготовку інформації до Опитувальника 

«Системи внутрішнього забезпечення якості у вітчизняних закладах вищої 
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освіти» забезпечено підготовку інформації до Опитувальника Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти «Системи внутрішнього забезпе-

чення якості у вітчизняних закладах вищої освіти» відповідно до форми Націо-

нального агентства. Заповнений науково-методичним відділом ліцензування та 

акредитації Опитувальник «Системи внутрішнього забезпечення якості у 

вітчизняних закладах вищої освіти» з усіма необхідними електронними поси-

ланнями на відповідні документи, положення, рекомендації, звіти, додатки 

направлено до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

електронною поштою. 

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і 

науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами) та з метою підготовки до проведення 

вступної кампанії 2020 року до закладів вищої освіти та наукових установ, що 

здійснюють підготовку за освітніми ступенями молодшого бакалавра, бакалавра, 

магістра та доктора філософії усіх форм власності та управління та на виконання 

Наказу Міністерства освіти і науки України від 5 грудня 2019 року № 1516 

«Щодо проведення регіональних нарад-семінарів» згідно наказу по університету 

від 5 грудня 2019 року № 244-Н «Про підготовку і проведення регіональних 

нарад-семінарів з Умов прийому до закладів вищої освіти» науково-методичним 

відділом ліцензування та акредитації спільно з приймальною комісією органі-

зовано проведення регіональної наради проректорів, відповідальних секретарів 

приймальних комісій та адміністраторів Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти закладів вищої освіти та наукових установ, що здійснюють 

підготовку за освітніми ступенями молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та 

доктора філософії усіх форм власності та підпорядкування з питань організації і 

проведення вступної кампанії 2020 року до закладів вищої освіти та наукових 

установ на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». 

На виконання Наказу по університету від 4 жовтня 2019 року № 219-Н «Про 

організаційну підготовку до акредитації освітніх програм зі спеціальностей» 

було проведено роботу з підготовки та актуалізації нормативних документів 

внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності 

Університету. 

Постановами вченої ради схвалено, а відповідними наказами по універ-

ситету затверджено документи, підготовлені робочими групами з підготовки та 

актуалізації нормативних документів внутрішньої системи забезпечення якості 

вищої освіти та освітньої діяльності Університету. 

Схвалено Науково-методичною радою Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 18 червня  

2019 року, протокол № 2 Положення про програму навчальної дисципліни 

(ДПСЯ М–9-8.2-213-54-19), Положення про робочу програму навчальної 

дисципліни (ДПСЯ М–9-8.2-73-54-19). 

Засіданням Студентської ради Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 17 грудня 2019 року, Протокол 

№ 17, Постановою вченої ради Вищого навчального закладу Укоопспілки «Пол-
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тавський університет економіки і торгівлі» від 18 грудня 2019 року, протокол 

№ 12 затверджено Кодекс честі студента (ДПСЯ ПД – 9-7.1.4-217-54-19). 

Постановою вченої ради від 22 січня 2020 року, Протокол № 1, Наказ по 

університету від 23 січня 2020 № 12а-Н затверджено Положення про корпора-

тивну культуру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ ПД – 9-7.1.4-218-54-20). 

Постановою вченої ради від 22 січня 2020 року, Протокол № 1,  

затверджено Анкетування студентів денної та заочної форм навчання 

«Комплексний моніторинг якості освітнього процесу». 

Постановою вченої ради від 20 травня 2020 року, протокол № 7, наказ по 

університету від 21 травня року № 76-Н затверджено: 

Тимчасовий порядок проведення підсумкової атестації студентів за дистан-

ційними технологіями в умовах карантину; 

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємо-

відносин (ДПСЯ ПД – 9-9.1-143-54-20); 

Положення про організацію освітнього процесу (ДПСЯ ПД – 9-8.1-46-54-20); 

Положення про практику (ДПСЯ ПД – 9-8.2-118-38-20); 

Порядок про визнання результатів навчання, здобутих в іноземних та 

вітчизняних ЗВО; 

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 
(ДПСЯ РІ – 9-8.1-219-54-20); 

Положення про порядок та критерії оцінювання знань, вмінь та навичок 

здобувачів вищої освіти (ДПСЯ РІ – 9-8.5.2-13-54-20); 

Положення про моніторинг навчальної діяльності здобувачів вищої освіти 

та освітньої діяльності науково-педагогічних працівників; 

Положення про Щорічний рейтинг «Кращі науково-педагогічні працівники 

ПУЕТ» (ТОП-20); 

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників (ДПСЯ ПД - 9.7.2-56-54-20); 

Положення про студентський гуртожиток (ДПСЯ ПП–9-7.1.3-188-04-20); 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти 

університету (ДПСЯ ПД - 9-4.4-131-54-20); 

Положення про освітню програму (ДПСЯ М–9-7.5.2-204-05-20); 

Положення про силабус навчальної дисципліни (ДПСЯ ПД – 9-8.2-216-54-20). 

Наказом по університету від 21 травня 2020 року № 79-Н «Про затверджено 

Тимчасовий порядок проходження практики здобувачами вищої освіти Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і тор-

гівлі» в дистанційному режимі на період карантину». 

Постановою вченої ради від 30 червня 2020 року, Протокол № 8, наказ по 

університету від 30 червня 2020 року № 100-Н затверджено: 

Стратегія інтернаціоналізації Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2020-2022 роки; 

Положення про сприяння працевлаштуванню випускників Вищого навчаль-

ного закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (у 

тому числі розділ «Механізм зворотного зв’язку з випускниками»); 
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Положення про Правила вирішення конфліктних ситуацій у Вищому на-

вчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(ДПСЯ РІ – 9-7.1.4-220-54-20); 

Положення про дипломну роботу (проєкт) Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ М – 9-

7.5.1-19-54-20). 

Не завершено підготовку документів: 

Актуалізувати: Положення про порядок вибору студентами вибіркових 

навчальних дисциплін навчального плану (ДПСЯ РІ – 9-7.5.1-82-54-15) 

Герман Н. В., Огуй Н. І. – підготовлено проект, передано на обговорення 

деканам факультетів, директорам інститутів. 

Підготувати: Положення про рейтингування навчальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та освітньої діяльності НПП – Гаркуша С. В., підго-

товлено проект, передано на обговорення деканам факультетів, директорам 

інститутів. 

Підготувати: Положення про Асоціацію роботодавців – Манжура О. В. 

Відповідно до розпорядження по університету від 27 грудня 2019 року 

№ 243-У «Про проведення розширених засідань науково-методичних груп зі 

спеціальностей у 2019–2020 навчальному році» з метою реалізації Стратегії 

розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на 2017–2022 роки: освітня діяльність та проведення 

моніторингу якості освітніх послуг; оновлення освітніх програм та підготовки до 

їх акредитації проведено розширені засідання науково-методичних груп зі 

спеціальностей із залученням практичних працівників, роботодавців, студентів. 

З метою забезпечення якісної організаційної підготовки до акредитації 

освітніх програм зі спеціальностей у 2020–2021 навчальному році підготовлено 

Наказ по університету від 5 червня 2020 року № 88-Н «Про підготовку до 

акредитації освітніх програм «Право» спеціальності 081 Право за освітнім 

рівнем молодшого бакалавра, «Туризм» спеціальності 242 Туризм за освітнім 

рівнем бакалавра, «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська» спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська спеціальності 035 Філологія за освітнім рівнем 

магістра». 

Науково-методичним відділом ліцензування та акредитації вчасно 

забезпечено повідомлення Національного агентство про намір акредитації 

освітньої програми «Право» спеціальності 081 Право за початковим рівнем 

(коротким циклом) вищої освіти (молодший бакалавр), освітньої програми 

«Туризм» спеціальності 242 Туризм за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти, освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська спеціальності 035 Філологія за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти в електронній формі на сайті 

http://naqa.gov.ua/form. 

Проведено моніторинг підготовки та наявності програм навчальних дисцип-

лін на 2019–2020 та 2020–2021 навчальний рік. 

http://naqa.gov.ua/form
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Проаналізовано стан підвищення кваліфікації науково-педагогічними 

працівниками кафедр у 2019–2020 навчальному році. 

Організовано роботу щодо реалізації програм внутрішньої академічної 

мобільності студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. На підставі Угоди про співробітництво між 

Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі» та Полтавським національним педагогічним університетом імені 

В. Г. Короленка № 28101-57а/57 від 28 грудня 2016 року та Угоди про співпрацю 

щодо реалізації програм академічної мобільності між Полтавським національним 

педагогічним університетом імені В. Г. Короленка та Вищим навчальним закла-

дом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» № 2/02-40 від 

14 січня 2020 року та відповідно до Положення про академічну мобільність здо-

бувачів вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та відповідно до наказів по університету від 

21 січня 2020 року № 4а-Н, від 10 березня 2020 року № 52а-Н «Про направлення 

на навчання здобувачів вищої освіти, які беруть участь у програмах академічної 

мобільності» 2 студенти ІІ курсу ступеня бакалавра денної форми навчання 

спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма 

«Документознавство та інформаційна діяльність» Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в період з 27 січня 

по 10 травня 2020 року, 5 студентів І курсу, 1 студентка ІІ курсу ступеня бака-

лавра денної форми навчання спеціальності 081 Право Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в період з 

10 березня по 10 травня 2020 року направлені на навчання до Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в рамках участі 

у програмах академічної мобільності. Відповідно до наказу по університету від 

27 січня 2020 року № 22а-Н «Про допуск здобувачів вищої освіти, які беруть 

участь у програмах академічної мобільності» 12 студентів Полтавського націо-

нального педагогічного університету імені В. Г. Короленка приймали участь у 

програмах академічної мобільності у нас в університеті шляхом відвідування 

навчальних занять, під’єднання до дистанційних кусів, індивідуальної роботи з 

викладачами в період карантину (2 студенти ІІ курсу ступеня бакалавра денної 

форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія Полтавського націо-

нального педагогічного університету імені В. Г. Короленка (ПНПУ) допущені до 

навчання зі студентами ІІ курсу ступеня бакалавра денної форми навчання 

спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма 

«Документознавство та інформаційна діяльність» Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) з 27 січня 

по 10 травня 2020 року, 5 студентів ІV курсу ступеня бакалавра денної форми 

навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) ПНПУ допущені до 

навчання зі студентами ІІ курсу ступеня бакалавра денної форми навчання спеці-

альності 242 Туризм освітня програма «Туризм» ПУЕТ з 27 січня по 10 травня 

2020 року, 1 студентка ІV курсу ступеня бакалавра денної форми навчання спеці-

альності 242 Туризм ПНПУ допущена до навчання зі студентами ІV курсу 

ступеня бакалавра денної форми навчання спеціальності 242 Туризм освітня про-
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грама «Туризм» ПУЕТ з 2 березня по 7 червня 2020 року, 2 студентки ІІ курсу 

ступеня бакалавра денної форми навчання спеціальності 061 Журналістики 

ПНПУ до навчання зі студентами ІV курсу ступеня бакалавра денної форми 

навчання спеціальності 075 Маркетинг освітня програма «Маркетинг» ПУЕТ з 

2 березня по 14 червня 2020 року, 2 студенти ІІ курсу ступеня бакалавра денної 

форми навчання спеціальності 014 Середня освіта освітня програма «Середня 

освіта (Інформатика та мови і література (англійська)» ПНПУ до навчання зі 

студентами ІІ курсу ступеня бакалавра денної форми навчання спеціальності 

122 Комп’ютерні науки ПУЕТ з 27 січня по 10 травня 2020 року). Усі студенти 

по завершенню навчання за програмами внутрішньої академічної мобільності 

пройшли відповідні форми контролю з навчальних дисциплін та отримали 

довідки або сертифікати за результатами навчання. 

Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації приймав участь 

спільно з міжнародним науково-освітнім центром в підготовці документів на 

участь у конкурсі першої програми всеукраїнської академічної мобільності 

«САМ Україна». Британська Рада спільно із Міністерством освіти і науки 

України реалізує трьохрічну програму всеукраїнської академічної мобільності 

«САМ Україна». Дана програма є одним із компонентів програми ЄС «Дім 

Європи» та реалізовується протягом 2020–2022 років. ПУЕТ спільно з Київським 

національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) у 

числі перших отримав фінансування для реалізації студентських обмінів в 

Україні. 

Уже у І семестрі 2020–2021 навчального року наші студенти вирушать до 

КНЕУ, а їх період мобільності буде офіційно визнано як частину програми 

навчання. До участі у програмах академічної мобільності забезпечується вільний 

та рівний доступ всіх студентів Університету. 

У результаті конкурсного відбору першими учасниками внутрішнього ака-

демічного обміну стали як українські студенти, так і іноземці: 

Вертені Хамед (спеціальність «Менеджмент», освітня програма «Менедж-

мент»); 

Латхіа Санні Пареш (спеціальність «Менеджмент», освітня програма «Біз-

нес-адміністрування»); 

Саленко Євгеній Вячеславович (спеціальність «Менеджмент», освітня про-

грама «Менеджмент»); 

Сербін Віталіна Вікторівна (спеціальність «Менеджмент», освітня програма 

«Менеджмент»); 

Тадейо Кундаі Ліоннел (спеціальність «Менеджмент», освітня програма 

«Бізнес-адміністрування»); 

Чопра Шівам (спеціальність «Менеджмент», освітня програма «Менедж-

мент»). 

Упевнені, студенти не просто отримають цінні знання, але й нові можли-

вості для розвитку і самореалізації протягом усього життя. 

Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації спільно з відділом 

забезпечення якості діяльності готував документацію для організації та прове-

дення наглядового аудиту системи управління якістю діяльності університету у 

квітні-травні 2020 року, а також начальник науково-методичного відділу ліцен-



69 

зування та акредитації Герман Н. В. брала участь у проведенні дистанційного 

наглядового аудиту системи управління якістю діяльності університету 

26 травня 2020 року. 

Співробітниками науково-методичного відділу ліцензування та акредитації 

надавалися методичні поради професорсько-викладацькому складу, структурним 

підрозділам та допоміжному персоналу університету з питань підготовки та 

оформлення документації, заповнення Формулярів наукової та професійної 

активності науково-педагогічного працівника, організації акредитації освітніх 

програм, підготовки навчально-методичних матеріалів із навчальних дисциплін 

у рамках своїх компетенцій. 

Співробітники науково-методичного відділу ліцензування та акредитації 

пройшли підвищення кваліфікації, брали участь у роботі тематичних заходів, 

вебінарів, тренінгів, які організовували Міністерство освіти і науки України, 

Національна агенція із забезпечення якості вищої освіти, Проєкт сприяння 

академічній доброчесності в Україні SAIUP – Чесність починається з тебе, 

ГО «Інститут демократії та соціального прогресу», ВУМ-онлайн, Онлайн плат-

форма Прогресильні (об’єднання освітян, громадських діячів та студентів, які 

прагнуть якісних змін в освіті) та інших суспільних та наукових організацій. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 

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

України від 27 липня 2016 року № 567», відповідно до «Положення про акреди-

тацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах 

та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Мініст-

рів України від 9 серпня 2001 року № 978 (зі змінами та доповненнями), Ліцен-

зійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затвер-

джених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 

№ 347) науково-методичним відділом ліцензування та акредитації організовано 

роботу щодо підготовки документів з акредитації освітніх програм з підготовки 

молодших спеціалістів у відокремлених структурних підрозділах університету, а 

саме – Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Філія «Білгород-

Дністровський економіко-правовий коледж Вищого навчального закладу Укооп-

спілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», подання на засідання та 

схвалення Вченою радою університету, матеріалів акредитаційних справ за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст: 

– Постанова вченої ради університету від 30 жовтня 2019 року, протокол 

№ 10 (матеріали самоаналізу Миколаївського коледжу бізнесу і права Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» за освітньою програмою «Харчові технології» спеціальності 181 

Харчові технології за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

щодо проведення акредитації); 

– Постанова вченої ради університету від 19 лютого 2020 року, протокол 

№ 3 (матеріали самоаналізу Миколаївського коледжу бізнесу і права Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
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торгівлі» за освітньою програмою «Право» спеціальності 081 Право за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста щодо проведення акредитації); 

– Постанова вченої ради університету від 12 березня 2020 року, протокол 

№ 5 (матеріали самоаналізу Філії «Білгород-Дністровський економіко-правовий 

коледж Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» за освітньою програмою «Право» спеціальності 081 Право 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста щодо проведення 

акредитації); 

– Постанова вченої ради університету від 29 квітня 2020 року, протокол 

№ 6 (матеріали самоаналізу Філії «Білгород-Дністровський економіко-правовий 

коледж Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» за освітньою програмою «Облік і оподаткування» спеці-

альності 071 Облік і оподаткування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молод-

шого спеціаліста щодо проведення акредитації; матеріали самоаналізу Мико-

лаївського коледжу бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» за освітньою програмою «Фі-

нанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, освітньою програмою «Товарознавство в митній справі» 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста щодо проведення акредитації). 

Рішеннями Акредитаційної комісії України: 

від 12 березня 2020 року, Протокол № 138, затвердженого Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 19 березня 2020 р. № 418 освітня про-

грама «Харчові технології» спеціальності 181 Харчові технології Мико-

лаївського коледжу бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» акредитована за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста; 

від 03 червня 2020 року, Протокол № 139, затвердженого Наказом Міні-

стерства освіти і науки України від 03 червня 2020 року № 754: 

освітня програма «Право» спеціальності 081 Право Миколаївського 

коледжу бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» акредитована за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста; 

освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціаль-

ності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Миколаївського коледжу 

бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський універ-

ситет економіки і торгівлі» акредитована за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста; 

освітня програма «Товарознавство в митній справі» спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Миколаївського коледжу 

бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» акредитована за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста; 

освітня програма «Право» спеціальності 081 Право Філії «Білгород-

Дністровський економіко-правовий коледж Вищого навчального закладу 
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Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» акредитована за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста; 

освітня програма «Облік і оподаткування» спеціальності 071 Облік і 

оподаткування Філії «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі» акредитована за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 

2019 року № 969-л забезпечено переоформлення ліцензії на підготовку фахового 

молодшого бакалавра для відокремлених структурних підрозділів: 

Миколаївського коледжу бізнесу і права Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

Філії «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»; 

Філії «Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі». 
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2.3. Звіт про роботу відділу автоматизації та по роботі в ЄДЕБО 

1. Створено 24 нові облікові записи  викладачів та підключено до 

дистанційних курсів. 

2. Відформатовано та розміщено в системі Головного центу дистанційного 

навчання матеріали 186-ти нових дистанційних курсів, які було подано на 

розробку у відділ викладачами. 

3. Створено 50 курсів та розміщено тести для проходження підсумкової 

атестації студентів денної, заочної форм навчання ступенів бакалавр та магістр. 

4. Створено 42 дистанційних курси та розміщено тести для проходження 

вступного іспиту на ступені навчання бакалавр та магістр. 

5. Додано нових студентів денної, заочної форми навчання за 2019-2020 н. 

р. та записано в академічні групи. 

6. На запити Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації створено 

облікові записи користувачів та академічні групи і записано на дистанційні 

курси. 

7. Проаналізовано, обрано, встановлено, налаштовано та протестовано 

систему відео-зв’язку Jitsi meet. 

8. Розроблено програмний модуль для заповнення, редагування та 

конвертування в портативний цифровий формат (PDF) електронних відомостей. 

9. Розроблено програмний модуль анкетування для асоціації випускників 

ПУЕТ. 

10. Упроваджено в експлуатацію оновлену версію сайту дистанційної 

форми навчання 

11. Додано до WEB-розкладу занять можливість отримання інформації 

англійською мовою. 

12. Розпочато тестову експлуатацію модуля «Менеджер контингенту» в 

системі iZETA 

13. Розроблено односторонній обмін даними від системи iZETA до системи 

MOODLE 

14. Розпочато тестову експлуатацію функціоналу «Персональної сторінки 

користувача». 

15. Розпочато тестову експлуатацію двостороннього обміну даними між 

системами MONUFR та iZETA за допомогою REST-сервісу 

16. Опрацьовано накази по студентах заочної та денної форм навчання за 

2019-2020 н. р., щодо відрахування, поновлення та зміни прізвища студентів. 

17. Проведено на постійній основі адміністрування роботи в системах 

MOODLE, iZETA, ЄДЕБО. 
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2.4. Звіт про роботу відділу забезпечення якості  діяльності 

Таблиця 2.4.1 – Звіт про роботу відділу забезпечення якості діяльності за 2019–2020 навчальний рік 

Заходи Терміни за планом Фактичне виконання Виконавці 

Участь у роботі робочої групи університету з 

розробки нової Концепції діяльності Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

Вересень - грудень 

2019 року 

Постанова вченої ради від 

18 грудня 2019 р. Про уп-

равління процесом 

«Стратегічне планування»: 

Про відтермінування 

розгляду проекту 

Концепції діяльності ПУЕТ 

Огуй Н. І. 

Участь у роботі робочих тренінгів із керівниками 

процесів, завідувачами кафедр і керівниками 

структурних підрозділів з питань проведення 

SWOT-аналіз діяльності університету 

Жовтень 2019 року Постанова вченої ради від 

18 грудня 2019 р. Про 

управління процесом 

«Стратегічне планування»: 

Про відтермінування 

розгляду проекту 

Концепції діяльності ПУЕТ 

Огуй Н. І. 

Проведення SWOT-аналіза діяльності відділу 

забезпечення якості діяльності  

Жовтень 2019 року Відкладено Огуй Н. І.,  

Горбенко А. С. 

Участь у роботі робочої групи університету із 

проведення SWOT-аналіза діяльності 

університету 

Жовтень 2019 року-

січень 2020 року 

Відкладено Огуй Н. І. 

Організація та проведення внутрішнього аудиту 

процесів діяльності  

Вересень-грудень  2019 

року  

 Огуй Н. І.,  

Горбенко А. С. 

- процес «Стратегічне планування» (освітні 

програми) 

Листопад - грудень 

2019 року 

Не виконано  

- процес «Оперативне управління» (кафедри і Вересень 2019 року і Проведено, складений звіт  
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Заходи Терміни за планом Фактичне виконання Виконавці 

структурні підрозділи) січень 2020 року 

- процеси «Освітній процес», «Навчально-

методичне забезпечення», «Інформаційні 

ресурси», «Управління персоналом», 

«Моніторинг якості освітніх послуг», «Наукова 

діяльність», «Міжнародне співробітництво», 

«Післядипломна освіта та підвищення 

кваліфікації» (кафедри правознавства, управління 

персоналом, економіки праці та економічної 

теорії, міжнародної економіки та міжнародних 

економічних відносин) 

Березень - травень 

2020 року 

Не виконано  

- процес «Управління інфраструктурою та 

матеріально-технічними ресурсами» (кафедри і 

структурні підрозділи) 

Січень 2020 року Проведено, складений звіт  

- процес «Управління персоналом» (відділ 

кадрів) 

Жовтень 2019 року  Проведено, складений звіт  

Підготовка звітів про результати проведення 

внутрішнього аудиту  процесів діяльності 

університету 

Протягом року згідно 

плану-графіка 

проведення 

Складені звіти  Огуй Н. І.,  

Горбенко А. С. 

Організація та проведення наглядового аудиту 

системи управління якістю діяльності 

університету 

Лютий-квітень 

2020  року 

Проведений  

26 травня 2020 року 

Огуй Н. І.,  

Горбенко А. С. 

Доповідь на ректораті про хід підготовки до 

проведення наглядового  аудиту системи 

управління якістю діяльності університету 

Згідно плану роботи 

ректорату на 2019–

2020 навчальний рік 

20 травня 2020 року 

Доповідь на засіданні 

вченої ради 

Огуй Н. І. 

Доповідь на вченій раді про результати 

проведення наглядового  аудиту системи 

управління якістю діяльності університету 

 30 червня 2020 року 

Доповідь на засіданні 

вченої ради 

Огуй Н. І. 
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Заходи Терміни за планом Фактичне виконання Виконавці 

Розробка та актуалізація документів системи 

управління якістю діяльності університету 

Протягом року Таблиці 2 і 3 звіту Огуй Н. І.,  

Горбенко А. С. 

Надання методичних порад професорсько-

викладацькому складу та допоміжному персоналу 

університету з питань функціонування системи 

управління якістю діяльності, в т.ч. з організації 

освітнього процесу 

Постійно Постійно надавалися Огуй Н. І.,  

Горбенко А. С. 

Надання консультацій співробітникам 

університету щодо управління ризиками 

діяльності 

Постійно Постійно надавалися Огуй Н. І.,  

Горбенко А. С. 

Рецензування посадових інструкцій 

співробітників університету та проведення 

консультацій 

У разі подання Посадова інструкція 

директора  центру 

інформаційного 

забезпечення освітнього 

процесу Діденко Л.М. 

Огуй Н. І.,  

Горбенко А. С. 

Навчання на експерта Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

 Вивчення документів, 

проходження 

дистанційного курсу, 

участь у роботі очного 

семінару, за результатами 

навчання включена у 

реєстр експертів з 

акредитації освітніх 

програм 

Огуй Н. І. 

Участь у роботі тематичних заходів, вебінарів, які 

організовували Міністерство освіти і науки 

України, Національна агенція із забезпечення 

якості вищої освіти, Проєкт сприяння академічній 

 Березень-вересень 

2020 року 

Отримано сертифікати: 

Національна агенція із за-
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Заходи Терміни за планом Фактичне виконання Виконавці 

доброчесності в Україні SAIUP – Чесність 

починається з тебе, ГО «Інститут демократії та 

соціального прогресу», ВУМ-онлайн, Онлайн 

платформа Прогресильні (об’єднання 

освітян, громадських діячів та студентів, які 

прагнуть якісних змін в освіті) та інших 

суспільних та наукових організацій 

безпечення якості вищої 

Освіти, вебінар «Академіч-

на доброчесність – запору-

ка успішного розвитку 

науки і держави», 8 липня 

2020 року; м ВУМ-онлайн, 

курс «Академічна добро-

чесність в університеті», 

16 липня 2020 року 

Ведення діловодства Постійно Постійно проводилися Огуй Н. І.,  

Горбенко А. С. 

підготовка документів відділу та СУЯ ПУЕТ до 

експертної оцінки у зв’язку з ліквідацією відділу 

 Липень, серпень  

2020 року 

Огуй Н. І.,  

Горбенко А. С. 

Підготовка та здача документів в архівний 

підрозділ 

 Липень 2020 року Горбенко А. С. 

підготовка звіту про роботу відділу у 2019–2020 

навчальному році 

 Серпень 2020 року Огуй Н. І. 
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Таблиця 2.4.2 – Актуалізація документів системи управління якістю діяльності університету у 2019–2020 навчальному році 

 

№ 

з/п 

Назва документа Термін 

виконання 
Виконавці 

1. Положення про робочу програму навчальної дисципліни Вересень 2019 Огуй Н. І., Карпенко Н. М., 

Герман Н. В. 

2. Положення про відрядження працівників, студентів, аспірантів 

і докторантів 

Жовтень 2019 Зінчик С. М., Зінченко Л. В. 

3. Місія Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтав-

ський університет економіки і торгівлі» та політика у сфері 

якості 

Квітень 2020  Нестуля О. О., Огуй Н. І. 

4. Положення про освітню програму Травень 2020 Педченко Н. С., Огуй Н. І., 

Герман Н. В. 

5. Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої 

освіти університету 

Травень 2020 Огуй Н. І., Герман Н. В. 

6. Положення про організацію освітнього процесу Травень 2020 Огуй Н. І., Герман Н. В., 

Молчанова Н. Ю. 

7. Стратегія інтернаціоналізації Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

на 2020–2022 рр. 

Червень 2020 Педченко Н. С., Перегуда Ю. В. 

8. Положення про дипломну роботу (проект) Червень 2020 Огуй Н. І., Герман Н. В. 

9. Положення про центр інформаційного забезпечення освітнім 

процесом 

Липень 2020 Діденко Л. М. 

10. Правила користування бібліотекою Липень 2020 Діденко Л. М. 

11. Положення про центр інформаційного забезпечення освітнім 

процесом 

Липень 2020 Діденко Л. М. 
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Таблиця 2.4.3 – Розробка документів системи управління якістю діяльності університету у 2019–2020 навчальному році 

 

№ 

з/п 

Назва документу Термін 

виконання 
Виконавці 

1.   Положення про корпоративну культуру Січень 2020 Манжура О. В., Петренко І. М., 

Сарапин В. В. 

2. Кодекс честі студента Травень 2020  Ман жура О. В.,  

Карманенко В. В. 

3. Положення про сила бус навчальної дисципліни Травень 2020 Герман Н. В., Огуй Н. І.,  

Вергал К. Ю., Карпенко Ю. В. 

4. Положення про зарахування результатів неформальної освіти Травень 2020 Герман Н. В., Огуй Н. І., 

Молчанова Н. Ю. 

5. Положення про академічну доброчесність Травень 2020 Гаркуша С. В., Огуй Н. І., 

Герман Н. В. 

6. Положення  про порядок та критерії оцінювання знань, вмінь 

та навичок здобувачів вищої освіти 

Травень 2020 Огуй Н. І., Герман Н. В., 

Скрипник В. О. 

 Положення про Щорічний  рейтинг «Кращі науково-

педагогічні працівники ПУЕТ» (ТОП-20) 

Травень 2020 Герман Н. В., Огуй Н. І. 

7. Положення про Правила вирішення конфліктних ситуацій у 

Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

Червень 2020 Педченко Н. С., Манжура О. В., 

Карманенко В. В. 

8. Положення про сприяння працевлаштуванню випускників Червень 2020 Манжура О. В. 

9. Положення про порядок надання платних послуг Липень 2020 Діденко Л. М. 
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Таблиця 2.4.4 – Карта аналізу виконання заходів щодо управління ризиками в діяльності відділу забезпечення якості 

діяльності за 2019–2020 навчальний рік 

 

Опис ризику Наслідки від здійснення 

ризику (позитивні та 

негативні)  

Запроваджені заходи 

уникнення, мінімізації та 

попередження впливу 

ризику 

Результативність заходів* Фактичний 

рівень ризику 

(словесна 

оцінка/ бал)* 

Недостатній 

рівень 

забезпеченості 

відділу кадрами 

Невиконання плану 

проведення 

внутрішнього аудиту 

процесів діяльності 

університету. 

Несвоєчасність 

виконання завдань, які 

постають перед відділом 

Заходи – обґрунтування 

необхідності збільшення 

кількості ставок відділу.  

КПІ – не досягнуто 

На обґрунтування 

необхідності прийняття на 

роботу у відділ доц. 

Назаренко В.О. була відмова 

від ректора і першого 

проректора Дія ризику 

залишилося, посилилась у 

зв’язку  з ліквідацією відділу 

та скорочення посад 

Дуже 

високий/12 

Невиконання 

керівниками 

процесів, кафедр 

і структурних 

підрозділів 

розпорядчих і 

внутрішніх 

нормативних 

документів 

Результати 

внутрішнього аудиту 

процесу «Оперативне 

управління» показало, 

що  більшість кафедр, 

структурних підрозділів 

не виконали 

розпорядження №104-У 

від 12 червня 2019 р.  

«Про підведення 

підсумків поточного 

Заходи – моніторинг 

своєчасного виконання 

керівниками процесів, 

кафедр і структурних 

підрозділів розпорядчих і 

внутрішніх нормативних 

документів. Роз’яснення 

необхідності дотримання 

механізмів, які зазначені у 

відповідних документах 

КПІ –  не досягнуто 

Заходи не дали результатів у 

зв’язку з ігноруванням 

вищим керівництвом, 

особливо першим 

проректором, відділу 

забезпечення якості 

діяльності, відсутність 

контролю за виконанням 

розпорядчих документів  

Дуже 

високий/12 
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Опис ризику Наслідки від здійснення 

ризику (позитивні та 

негативні)  

Запроваджені заходи 

уникнення, мінімізації та 

попередження впливу 

ризику 

Результативність заходів* Фактичний 

рівень ризику 

(словесна 

оцінка/ бал)* 

2018–2019 навчального 

року та планування 

2019–2020 навчального 

року», розпорядження 

№ 148-У від 18 вересня 

2019 р.  «Про управ-

ління ризиками у 2019–

2020 навчальному році» 

Ймовірність не 

проведення 

внутрішнього 

аудиту за 

окремими 

процесами 

діяльності 

університету 

(окремими 

кафедрами, 

структурними 

підрозділами) 

Недостатній рівень 

поінформованості 

ректорату, керівників 

процесів, завідувачів 

кафедр, керівників 

структурних підрозділів 

щодо якості управління. 

Несвоєчасність 

прийняття відповідних 

управлінських рішень 

щодо якості управління 

окремими процесами та 

поліпшення дієвості та 

результативності СУЯ 

Заходи – підвищення 

відповідальності 

персоналу відділу не 

відбулося у  зв’язку з 

введенням карантину та  

довготривалою хворобою 

начальника відділу 

забезпечення якості 

діяльності Огуй Н.І.  

 

КПІ – не досягнуто 

Відбулося порушення 

термінів проведення 

внутрішнього аудиту за 

такими процесами у зв’язку з 

введенням карантину та  

довготривалою хворобою 

начальника відділу 

забезпечення якості 

діяльності Огуй Н. І.  

  

Високий/10 

Ймовірність 

порушення 

термінів 

Несвоєчасність 

розробки коригувальних 

дій та їх виконання на 

Заходи – моніторинг 

термінів проведення 

внутрішнього аудиту та 

КПІ – частково досягнуто 

Внутрішні аудиті, які були 

заплановані у першому 

Помірний/6 
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Опис ризику Наслідки від здійснення 

ризику (позитивні та 

негативні)  

Запроваджені заходи 

уникнення, мінімізації та 

попередження впливу 

ризику 

Результативність заходів* Фактичний 

рівень ризику 

(словесна 

оцінка/ бал)* 

проведення 

внутрішнього 

аудиту процесів 

на окремих 

кафедрах 

(структурних 

підрозділах) 

підрозділами за 

результатами 

проведення 

внутрішнього 

аудиту 

кафедрах і в 

структурних 

підрозділах. 

Несвоєчасність 

отримання інформації 

щодо якості управління 

процесами, кафедрами, 

структурними підроз-

ділами. Несвоєчасність 

прийняття рішень шодо 

поліпшення дієвості та 

результативності СУЯ 

контроль із боку 

представника вищого 

керівництва з питань 

управління якістю 

діяльності. Підвищення 

відповідальності 

персоналу відділу 

 

семестрі навчального року 

проведено відповідно до 

плану-графіка проведення 

внутрішнього аудиту 

процесів діяльності 

університету. За іншими 

процесами внутрішній аудит 

не проведено у зв’язку з 

введенням карантину та   

довготривалою хворобою 

начальника відділу 

забезпечення якості 

діяльності Огуй Н. І.  

Несвоєчасність 

актуалізації 

чинних 

внутрішніх 

документів СУЯ 

університету 

Недостатній рівень 

управління процесами 

діяльності університету. 

Відсутність своєчасних 

управлінських рішень 

Заходи – моніторинг 

термінів дії внутрішніх 

документів СУЯ 

університету та здійснення 

своєчасної їх актуалізації 

КПІ  – частково досягнуто 

Дія ризику залишилося, 

оскільки начальник відділу 

не запрошувалася на 

відповідні наради, виключена 

із погодження розпорядчих 

документів, то інформація 

надходить відділу випадково 

при особистих розмовах з 

працівниками університету. 

Крім того, дія ризику 

пов’язана з введенням 

Високий/ 10 
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Опис ризику Наслідки від здійснення 

ризику (позитивні та 

негативні)  

Запроваджені заходи 

уникнення, мінімізації та 

попередження впливу 

ризику 

Результативність заходів* Фактичний 

рівень ризику 

(словесна 

оцінка/ бал)* 

карантину та  довготривалою 

хворобою начальника відділу 

забезпечення якості 

діяльності Огуй Н. І. 
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2.5. Звіт про роботу центру інформаційного забезпечення освітнього процесу 

Протягом 2019–2020 навчального року Центр інформаційного забезпечення 

освітнього процесу здійснював усебічну інформаційну та поліграфічну 

підтримку навчальної й наукової діяльності університету.  

Працівники відділу комплектування та наукової обробки документів 

співпрацювали з викладачами та співробітниками кафедр університету з питань 

комплектування бібліотечного фонду навчальною і науковою літературою. 

Протягом звітного періоду було опрацьовано 49 замовлення викладачів кафедр, 

придбано 1 197 прим. нової актуальної літератури та періодичних видань на 

суму 113 609,36 грн. 

На 1.09.20 р. фонд бібліотеки становить 406 тис. прим., із них: навчальна 

література – 180 тис. прим., наукова література – 195 тис. прим., художня 

література – 22 тис. прим. Фонд електронних документів налічує 38,3 тис. 

документів.  

З метою вилучення літератури, яка втратила актуальність та застаріла за 

змістом переглянуто 20 тис. підручників, навчальних посібників та наукової 

літератури, складено три акти на списання 11 769 прим. таких видань. Відібрано 

1 721 примірник застарілих за змістом видань художньої літератури та 

сформовано списки для їх подальшого списання. 

Співробітники бібліотеки працювали над виконанням постанови МОН 

України «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику 

роботи бібліотек» від 26.06.2017 р. Протягом навчального року було виконано 

152 замовлення на отримання індексу УДК для наукових статей, авторефератів 

дисертацій, книжкових видань від співробітників, науковців, викладачів і 

студентів ПУЕТ. Під час карантину довідки про присвоєння шифру УДК 

виконувались в онлайн-режимі. Усю літературу, що надійшла до бібліотеки за 

навчальний рік проіндексовано за новою класифікацією.  

Проведено аналіз книгозабезпечення 209 нових дисциплін 2019–2020 на-

вчального року та рубрикація наявних підручників і навчальних посібників. 

Пошук необхідної навчальної літератури проводився двома шляхами: співпраця 

із провідними українськими видавництвами (придбано 272 назви книг) та робота 

з репозитаріями закладів вищої освіти (знайдені підручники та посібники 

оформлені як електронні ресурси у каталозі бібліотеки – 14 назв).  

Із метою подальшого вдосконалення науково-методичного забезпечення 

навчального процесу бібліотека активно продовжує роботу з формування фонду 

електронної бібліотеки (ЕБ). За 2019–2020 навчальний рік оброблено та внесено 

до електронної бібліотеки 1 133 повнотекстових документів, до електронного 

каталогу (ЕК) уведено 5 093 нових записів. Кількість звернень до електронного 

каталогу становить 122 078 звернень. 

Інституційний репозитарій ПУЕТ за рік збільшив свої ресурси з 6 499 до 

8 279 документів. 

Сайт бібліотеки ПУЕТ надає користувачеві інформацію про ресурси 

бібліотеки та її багатогранну діяльність, забезпечує доступ до ресурсів власної 

електронної бібліотеки й мережі Інтернет. 

Цього навчального року сайт бібліотеки поповнено такими новими 

розділами: 
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 рекомендаційні списки (додано 75 тем); 

 проєкти бібліотеки; 

 рідкісні книги; 

 замовлення індексу УДК; 

 платні послуги. 

Значного поповнення зазнали бази даних «Мережеві ресурси (Корисні 

добірки)» (додано 214 нових джерел), «Видатні діячі з Полтавщини», 

«Навчально-методичні матеріали» (додано 140 нових джерел), «Електронні 

змісти книг» (додано 125 нових джерел). 

Найбільше відвідувачів сайта бібліотеки університету було з України, Росії, 

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

України з Києва, Полтави, Харкова, Львова. 

Із метою популяризації бібліотеки та інформаційної грамотності, продов-

жено проведення екскурсій до фонду бібліотеки, лекцій, семінарів та практичних 

занять для студентів. У ході вивчення дисципліни «Університетська освіта» всіх 

студенти І курсу ознайомили з фондами та послугами бібліотеки. Додаткові 

екскурсії проведено для студентів спеціальностей Маркетинг, Туризм, Бізнес-

адміністрування. У січні-лютому 2020 р. з успіхом пройшов цикл індивідуальних 

занять у бібліотеці студентів груп ОА-11б та ФЛ-11б.  

Працівники бібліотеки брали активну участь у профорієнтаційній роботі 

університету. У ході Днів відкритих дверей ПУЕТ проведено 26 екскурсій 

бібліотекою для 863 школярів. Під час осінніх канікул бібліотекарі та 

працівники видавничо-поліграфічного відділу для слухачів «Малої академії 

ПУЕТ» провели заняття за навчальною програмою «Шлях книги: від ідеї до 

читача». 

Протягом 2019–2020 навчального року видавничо-поліграфічний відділ 

(ВПВ) ЦІЗОП своєчасно забезпечував процеси діяльності університету видав-

ничою продукцією. Показником результативності процесу функціонування 

відділу є виконання Плану видань навчально-методичної, наукової літератури та 

підручників і навчальних посібників Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». Відповідно до цього плану ВПВ 

опрацьовано та видано: 

 36 найменувань навчально-методичної літератури, що становить 155,2 

друк. арк.; 

 24 найменування наукової літератури (378,6 друк. арк.); 

 4 автореферати (6,5 друк. арк.); 

 4 навчальні посібники (52,8 друк. арк.); 

 14 дистанційних курсів із навчальних дисциплін (477,9 друк. арк.); 

 матеріали для сайта університету – 49,1 друк. арк. 

Також ВПВ надано платні послуги студентам ПУЕТ і науковцям з інших 

навчальних закладів. Так, з вересня 2019 р. до червня 2020 р. надруковано 

навчально-методичної літератури на загальну суму 192 492, 00 грн. залучених 

коштів, надано поліграфічні послуги на загальну суму 101 014, 00 грн залучених 

коштів. 
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Уперше, вчасно зреагувавши на ситуацію, що склалася через Covid-19, 

відділом надавалися поліграфічні послуги он-лайн. Це надало можливість 

розширити межі роботи відділу та не втратити замовників. 
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2.6. Звіт про роботу міжнародного науково-освітнього центру 

 

Пріоритети та перспективи міжнародної діяльності університету  

Одним із важливих напрямів ефективного розвитку Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» є 

міжнародна співпраця. Міжнародні контакти є складовою динамічного розвитку 

університету, успішна реалізація яких є можливою на основі створеної сучасної 

матеріально-технічної бази та високого потенціалу професорсько-викладацького 

складу університету. 

З метою реалізації права викладачів та студентів на академічну 

мобільність та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 579 від 

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

академічну мобільність» університетом створено 30 партнерств з університетами 

країн програми Еразмус+ щодо реалізації кредитної мобільності, відповідно 

розроблено 30 проєктів та подано до національних Еразмус+ офісів країн 

університетів-партнерів. У зв’язку з пандемією COVID-19 та встановленням 

карантину у країнах ЄС оголошення результатів конкурсу Програми Еразмус+ 

2020 року перенесено на більш пізній строк. Станом на 17.08.2020 року надійшла 

інформація щодо отримання фінансування для реалізації мобільностей студентів 

і викладачів спільно з Будапештським університетом Метрополітан (Угорщина). 

Протягом 2019-2020 н.р. було реалізовано проєкти в рамках програми 

Еразмус+ КА1: Міжнародна кредитна мобільність спільно з: 

1) Відземським університетом прикладних наук (Латвійська Республіка): 

- вихідна мобільність: у І семестрі 2019–2020 н.р. було направлено на 

навчання 1 студента спеціальності Готельно-ресторанна справа та 1 викладача 

для читання лекцій; у ІІ семестрі 2019–2020 н.р. було направлено на навчання 

1 студента спеціальності Міжнародні економічні відносини; 

2) Римським університетом Сапієнца (Італійська Республіка): 

- вихідна мобільність: у І семестрі 2019-2020 н.р. було направлено на 

навчання 2 студентів спеціальності Міжнародні економічні відносини, 2 викла-

дачів – для читання лекцій, у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. 1 студентка спеціальності 

Міжнародні економічні відносини продовжила навчання за «0» грантом. 

3) Університетом Фоджі (Італійська Республіка): 

- вихідна мобільність: у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. було направлено на 

навчання 2 студентів спеціальностей Готельно-ресторанна справа та «Марке-

тинг»; 

4) Університетом Гранади (Королівство Іспанія): 

- вихідна мобільність: у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. було направлено на 

навчання 1 студента спеціальності Міжнародні економічні відносини. 

За звітний період ПУЕТ вміщено до 6 консорціумів для подання заявок на 

фінансування Європейського Союзу в рамках програми Еразмус+ КА2. 
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Проєкти співпраці: Розвиток потенціалу вищої освіти – «Удосконалення 

навчальних програм управління безпекою харчових продуктів» (уперше коорди-

натором та аплікантом виступив ПУЕТ), «Удосконалення моделі організації 

стажувань студентів та пошуку роботи у країнах Східного партнерства / ISIJSM» 

(спільно з Університетом Хазар, Азербайджанська Республіка), «Формування 

моделі антикризового управління закладу вищої освіти у контексті його 

автономії» (спільно із Краківським університетом економіки, Республіка Польща 

та Київським національним торговельно-економічним університетом), «Інтерна-

ціоналізація через інклюзивне залучення студентів до ЗВО Південного Кавказу» 

(спільно з Університетом Хазар, Азербайджанська Республіка); Стратегічні 

партнерства – Міжнародний, міжкультурний, інтенсивний навчальний табір для 

студентів та персоналу (спільно з Повісланським коледжем у Квідзині, Респуб-

ліка Польща), «Давайте навчимось закривати життєвий цикл навколишнього 

середовища в бізнесі» (спільно із CNIPA, Італійська Республіка). 

У звітному періоді викладачами університету продовжено роботу з 

розроблення проєктів у рамках програми Еразмус+ Жан Моне. Розроблено 

4 проєкти та подано 4 заявки на фінансування Європейського Союзу: 

«Креативне підприємництво» (Пахомова І. В., Ткаченко А. С., Юрко І. В., 

Лісіціа В. В., Михайленко О. М., Шимановська-Діаніч Л. М.), «Облік, внутріш-

ній контроль та закупівлі підприємств електронного бізнесу в умовах інтеграції з 

ЄС» (Кулик В., Карпенко Є.), «Цілісний міждисциплінарний курс філософії» 

(Пивоварська К. С., Усанов І. В., Мовчан М.) та «Європейський досвід впрова-

дження системи управління безпечністю харчових продуктів HACCP» 

(Ткаченко А. С., Катеринчук Н. М., Пахомова І. В., Губа Л. М., Басова Ю. О., 

Горячова О. О.). За результатами конкурсу Програми ЄС Еразмус+ 2020 року за 

напрямом Жан Моне останній проєкт було підтримано та профінансовано для 

реалізації. 

Протягом навчального року забезпечено співпрацю за такими 

міжнародними грантовими проєктами:  

- Erasmus+ AESOP «Здійснення захисту інтересів студентів шляхом 

введення посади омбудсмена» (AESOP) (координатор – Державний університет 

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

(міжкафедральний проєкт);  

- 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). Успішна реалізація цього проєкту отримала високу 

відзнаку від Національного Еразмус+ офісу в Україні та номінацію в категорії 

STRATEGIC PARTNERSHIPS TOP – 3 UNIVERSITIES у рамках Міжнародного 

інформаційного тижня Програми Європейського Союзу Еразмус+ 2019 (міжка-

федральний проєкт); 

- «Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme/ Креативна 
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іскра: програма підприємництва вищої освіти» у рамках співпраці з бізнес-

центром Портсмутського університету за фінансування Британської Ради в 

Україні (Пахомова І. В., Устьян О. Ю., Стефанюк О. Д., Юрко І. В., Михайлен-

ко О. М., Ткаченко А. С., Шимановська-Діаніч Л. М., Івасенко О. А.); 

- Проєкт «Інноваційна модель інтеграції послуг із навчання, 

перекваліфікації та соціальної підтримки в Полтавській області» у рамках 

програми GIZ (Німецьке товариство міжнародного співробітництва, Федератив-

на Республіка Німеччина); фінансування – Європейський Союз, уряди Великої 

Британії та Швейцарії (Нестуля О. О., Пахомова І. В., Зінчик С. М., Карманен-

ко В. В., Верезомська С. Ж., Степанова Л. В., Рудич Л. В., Симоненко Н. О.).; 

- «Зміна суспільства шляхом сенсибілізації до проблем і викликів 

сучасного світу, залучення суспільства до спільного пошуку моделей 

рішень» у рамках програми «MEET UP! Німецько-українські зустрічі 

молоді» спільно з Бамберзьким університетом, Федеративна Республіка 

Німеччина (Навчально-науковий інститут лідерства, МНОЦ, проєктний офіс, 

кафедра ділової іноземної мови); 

- «Підвищення віртуальної зайнятості та стимулювання фрілансу 

серед вразливих верств населення в Полтаві через програму навчання, яка 

містить у собі інформаційні семінари та тренінги з інтерактивного 

моделювання» за підтримки Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив 

(Шкурупій О. В., Туль С. І., Клименко В. І.); 

- участь у програмі «Healthy Schools: заради здорових і радісних 

школярів», яка реалізується Центром «Розвиток КСВ» та Mondelēz International 

Foundation (Губа Л.М., Басова Ю.О., Кобищан А.Д., Ткаченко А.С.); 

- «Упровадження системи НАССР для операторів ринку харчової 

продукції» за підтримки Центру інформаційної підтримки м.Суми Європей-

ського банку реконструкції та розвитку (Ткаченко А. С., Пахомова І. В.); 

- «Табір активних громалян» за програмою «Активні Громадяни», Дім 

Європи (Йосипенко Анна, Пахомова І. В.). 

- Програма Global Volunteer міжнародної молодіжної громадської орга-

нізації AIESEC, залучення волонтерів до освітнього процесу (МНОЦ) 

- проєкт «Student Action: Програма розвитку лідерського потенціалу 

студентів» за підтримки Британської ради в Україні (Студентська Рада, проєкт-

ний офіс); 

- участь у світовому флешмобі #ErasmusDays 2019 за підтримки 

Національного Еразмус+ офісу в Україні (МНОЦ). 

У 2019–2020 н. р. було розпочато співпрацю із закладами вищої освіти 

Турецької Республіки за програмою академічних обмінів «Mevlana». Станом на 

сьогодні підписано протоколи про співпрацю з: 

 Університетом імені Аднана Мендереса (обміни студентами та 

викладачами за спеціальностями Бізнес-адміністрування, Міжнародні відносини, 

Управління підприємствами харчування, Маркетинг, Економіка, Управління 

персоналом); 

 Університетом Хаджеттепе (обміни студентами та викладачами за 

спеціальностями Математичне моделювання та соціальна інформатика, Англій-

ська мова. Лінгвістика, Англійська мова Переклад, Німецька мова Переклад, 
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Економіка, Політичні науки та публічне адміністрування, Біотехнологія та 

біоінженерія); 

 Ізмірським університетом демократії (обміни студентами та 

викладачами за спеціальностями Право, Бізнес адміністрування, Економіка, 

Управління персоналом та економіка праці, Фінанси, банківська справа та 

страхування, Публічне управління та адміністрування, Міжнародні економічні 

відносини, Менеджмент інформаційних ресурсів); 

 Університетом прикладних наук Сакар’я (обміни студентами та 

викладачами за спеціальностями Публічне управління та адміністрування, 

Міжнародні відносини, Менеджмент, Менеджмент інформаційних ресурсів, 

Туризм, Комп’ютерні науки, навчальні дисципліни «Хімія», «Математика»); 

 Науково-технічним університетом у м. Адана (обміни студентами та 

викладачами за спеціальностями Біотехнологія, Комп’ютерні науки, Міжнарод-

ний бізнес, Міжнародні економічні відносини, Інформаційні системи в економіці 

та бізнес-аналітика, Бізнес-адміністрування, Готельно-ресторанна справа). 

Упродовж звітного періоду університет спільно з Київським національним 

економічним університетом імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) у числі перших 

14 українських ЗВО долучився до програми Всеукраїнської академічної 

мобільності «САМ Україна», яка реалізується Британською Радою спільно з 

Міністерством освіти і науки України. Ця програма є одним із компонентів 

програми ЄС «Дім Європи» та реалізовується протягом 2020–2022 років. За 

результатами участі в конкурсі програми та подання спільної проєктної заявки 

(Перегуда Ю. В., Герман Н. В.) партнерство отримало фінансування для реаліза-

ції студентських обмінів в Україні, а саме 24 мобільностей студентів. 

У 2019–2020 н. р. установлено нові контакти у сфері освіти та науки, 

інших форм співробітництва з навчальними закладами зарубіжних країн. 

Зокрема, укладено 2 нові угоди про співпрацю із ЗВО із 2 країн світу, а саме:  

- Республіка Хорватія (Університетський коледж «CEPS – Центр бізнес-

досліджень» Киселяк); 

- Республіка Польща (Сілезький технологічний університет). 

Протягом 2019–2020 н. р. було продовжено співпрацю за чинними 

договорами з партнерами з організації стажування студентів ПУЕТ за кордоном 

та на сьогодні ведуться переговори щодо співпраці з організації стажування 

студентів ПУЕТ у туристичній компанії «Tez Tour» (Турецька Республіка).  

У програмах професійного стажування за кордоном у 2019–2020 н. р. 

взяли участь 82 студенти, які проходили стажування в 9 країнах світу:  

- Турецька Республіка, Республіка Болгарія, Федеративна Республіка 

Німеччина за програмами міжнародних професійних стажувань ПУЕТ для 

студентів; 

- Турецька Республіка, Республіка Болгарія, Китайська Народна 

Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Латвійська 

Республіка, Чеська Республіка, Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії за індивідуальними запрошеннями студентів на стажування; 



90 

- Федеративна Республіка Нігерія, Королівство Саудівська Аравія, 

Турецька Республіка, Республіка Гана за індивідуальними запрошеннями 

іноземних студентів на стажування. 

Залучено до освітнього процесу в університеті 27 іноземних фахівців із 

8 країн світу, а саме:  

- Федеративної Республіки Німеччина (викладачі гімназії м. Остфільдер 

Сильвія Велш та Бернд Велш); 

- Республіки Польщі (професори Сілезького технологічного універси-

тету Олександра Кузіор та Хенрік Джвигол);  

- Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 

(лекторів у рамках проєкту «Creative Spark: Higher Education Enterprise 

Programme» Ірена Радованович та Джована Радулович); 

- Китайської Народної Республіки (мовних волонтерів ВМГО «Айсек в 

Україні» Ченчен Лі, Джаін Джі, Кунмін Джан, Тен Дончін); 

- Турецької Республіки (мовних волонтерів ВМГО «Айсек в Україні» 

Абдулкадір Фатих Бенгісу, Батухан Дурна, Букет Каяалп, Булент Цем Сертел, 

Джем Чебер, Еліф Більге Бозан, Хазал Каральєр, Каан Макаскі, Лізге Кулач, 

Мурат Йілмаз, Хасан Тунч, Мухаммет Алі Гулерюз); 

- Республіки Гана (мовного волонтера ВМГО «Айсек в Україні» Еванс 

Обенг); 

- Арабської Республіки Єгипет (мовного волонтера ВМГО «Айсек в 

Україні» Іяд Яссер Фаті Абдель Хамід Хасан); 

- Республіки Індія (мовних волонтерів ВМГО «Айсек в Україні» 

Прияньш Рагхуванші, Сандіпан Саркар, Гурі Гупта). 

За звітний період із робочими візитами та для участі в конференціях, 

семінарах, проведення зустрічей зі студентами в університеті перебували 

20 офіційних осіб із 5 країн світу: менеджери з анімації мережі готелів «Papillon 

Hotels Resorts & SPA» Ефе Ялин,  Тамер Леблебічі,  Гюркан Цейтін та менеджер 

відділу по роботі з гостями готелю «Papillon Belvil» Чинар Катерина, 

координатор з анімації мережі готелів «Delphin Hotels & Resorts» Кирач Корхан 

Регаті, менеджери з анімації мережі готелів «Delphin Hotels & Resorts» Омералі 

Албайрак, Мурат Топол, Оган Шентуг, керівник відділу глобального рекрутингу 

компанії «Anex Tour» Аїда Ельгушева, виконавчий директор компанії «Tez Tour» 

Тевфік Сариджаєр, заступник генерального директора компанії «Tez Tour» 

Левент Мутлу, регіональний директор компанії «Tez Tour» Хасан Озер 

(Турецька Республіка); співробітник Міжнародного університету Аванс 

Нтватва Джеймс Браян (Республіка Уганда), директор проєкту GIZ «Профе-

сійна інтеграція ВПО» Йенс Адамс (Федеративна Республіка Німеччина), 

Надзвичайний та Повноважний Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, 

перший заступник Надзвичайного та Повноважного Посла Грузії в Україні 

Давид Богоришвілі, радник Надзвичайного та Повноважного Посла Грузії в 

Україні Каха Хідашилі, аташе по культурі Посольства Грузії в Україні Зураб 

Топурій (Грузія), начальник управління соціальних відносин у м. Забже Даріуш 
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Кравчик, президент Інституту розвитку міжнародного співробітництва у м. 

Познань Олексій Квілінський (Республіка Польща). 

Протягом 2019-2020 н.р. 23 науково-педагогічні працівники, докторанти, 

аспіранти та співробітники університету перебували в науково-творчих і ділових 

зарубіжних відрядженнях у Сполученому Королівстві Великої Британії та 

Північної Ірландії, Республіці Польща, Республіці Чорногорія, Республіці 

Білорусь, Італійській Республіці, Латвійській Республіці, Федеративній 

Республіці Німеччина, Республіці Мальта. 
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2.7. Звіт про роботу центру зв’язків із виробництвом 

Для забезпечення практико-орієнтованого навчання, набуття практичних 
професійних навичок протягом навчального року центр зв’язків із виробництвом 
разом із кафедрами та факультетами продовжив роботу з пошуку нових підходів 
до її реалізації та налагодження партнерських взаємовигідних стосунків із 
потенційними роботодавцями, а саме: постійне оновлення наскрізних програм 
практик, які передбачають безперервність одержання студентами практичних 
навичок, тісний зв’язок усіх видів практик з лабораторними та практичними 
заняттями, уніфікація технічного, програмного та методичного забезпечення 
практичної підготовки, що дало можливість довести до мінімуму кількість 
навчальних практик та збільшити кількість виробничого практичного навчання 
впродовж навчального року. 

Для своєчасного та якісного забезпечення всіх студентів базами практики, 
своєчасного укладання договорів на проведення виробничої практики, виконано 
кропітку роботу як зі студентами, кафедрами з визначення баз практики, так із 
пошуку нових баз практик за місцем проживання студентів. Здійснено 
моніторинг студентів за місцем проживання та підприємств, що можуть бути 
базами практики, підприємств, що пропонують тимчасову роботу у вільний від 
навчання час та пропозиції щодо стажування в період навчання з подальшим 
працевлаштуванням. 

З початку навчального року з кожною групою студентів, з кожним 
студентом зокрема проведено неодноразові консультації, заняття, зустрічі, на 
яких було надано інформацію про терміни, види та особливості виробничих 
практик відповідно до освітньої програми, спеціальності. Ознайомлено з перелі-
ком підприємств на яких можна проходити практику, вимоги до підприємств як 
до баз практики відповідно до програм практики та надано інформацію про 
підприємства, які пропонують тимчасову роботу у вільний від навчання час та 
пропозиції щодо стажування в період навчання з подальшим працевлаш-
туванням. 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в державі, спричиненої корона-
вірусом SARS-Cov-2, тимчасовим призупиненням роботи підприємств та 
організацій різних форм власності внесено зміни в організацію проведення 
виробничої та навчальної практик. 

З метою своєчасного та належного проходження практики розроблено та 
затверджено Тимчасовий порядок проходження практики здобувачами вищої 
освіти університету в дистанційному режимі в період карантину. Терміни 
практик установлювались залежно від початку роботи підприємств та їхніх 
можливостей. Використовуючи засоби електронного та поштового зв’язку, 
студентам було надано всю необхідну інформацію: документи, методичні 
матеріали (щоденник, направлення, листи-звернення, договори, програми 
практик та методичні рекомендації, індивідуальні завдання, інструкція з безпеки 
життєдіяльності та охорони праці для студентів, спрямованих на виробничу 
практику) та контактні дані керівника виробничої практики від університету для 
отримання консультацій щодо оформлення всіх необхідних документів. 

За всіх складнощів в організації проходження виробничої практики в період 
карантину у 2019–2020 н. р. направлено на навчальну практику 220 студентів. На 
виробничу практику направлено 2 417 студентів, з них: студенти інституту 
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міжнародної освіти – 181 (7,5 %) та 331 (13,7 %) студентів інституту заочно-
дистанційної форми навчання. 

Протягом 2019–2020 н. р. 210 студентів різних курсів та спеціальностей 
змінили терміни виробничої та навчальної практик, бази практик через від’їзд за 
кордон із початку навчального року, сімейними обставинами та в поодиноких 
випадках через економічну нестабільність підприємств, відсутність інформації 
про можливості підприємств, особливо приватних, як баз виробничої практики, 
що внесло додаткові складнощі в організацію практичної підготовки студентів і 
всього освітнього процесу. Укладено 841 договір та продовжено дію 519 дого-
ворів на проведення виробничої практики. 

Для своєчасного укладання договорів на проведення виробничої практики 
студентів із підприємствами, установами м. Полтави, Полтавської області та 
інших областей надіслано близько 493 листів-звернень різного змісту з 
інформацією про студентів, які проживають у цій місцевості, терміни та види 
практик, прохання прийняти на практику. 

За всіх перешкод в організації практичного навчання в умовах спалаху 
гострої респіраторної хвороби COVID-19 усім студентам із І по VI курси у  
2019–2020 н. р. було визначено місця проходження виробничих практик, укладе-
ні договори на проходження практики. Проведено інструктажі: для студентів IV 
та V–VI курсів в аудиторіях університету, з початком карантину для студентів І–
ІІІ курсів дистанційно з використанням технологій, що забезпечують аудіо- та 
відеозв’язок. 

Організовано проведення медичного огляду 78  студентам факультету 
харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, які прохо-
дять практику у готельно-ресторанних комплексах, базах відпочинку. 

З загальної кількості студентів, які проходили виробничу практику у 2019–
2020 н. р., направлено (в розрізі спеціальностей, освітніх програм – додаток 1): 
 
  

Направлено 

2019–
2020 н.р. 

 % 

2018–
2019 н.р. 

 % 

2017–
2018 н.р. 

 % 

2016–
2017 н.р. 

% 

2015–
2016 н.р. 

% 

2014–
2015 н.р. 

% 

2013–
2014 н.р. 

% 

1 
Обласні та районні спілки 
споживчих товариств 1,1 1,1 1,4 2,7 8,0 013,3 12.6, 

2 
ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 9,7 12,0 10,6 9,6 6,5   

4 
Публічні та приватні 
акціонерні товариства   6,9 7,2 9,4 13.8 15,7 17.4 18,2 

5 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 19,4 16,5 17,1 15,1 14,2 16,8 17,4 

6 
Державні підприємства та 
установи 26,3 25,4 23,3 18,9 19,6 15.1 14,7 

7 Банківські установи  0,6 1,2 1,9 4,5 5,1 7,9 8,1 

8 
Малі та приватні 
підприємства   4,8 6,0 5,1 4,2 9,1 25.9 24,8 

9 Фізичні особи-підприємці 27,7 21,8 23,4 21,1 25,8   

10 За кордоном 3,5 8,8 7,8 10,1 5,5   

 
84 студентам перебування за кордоном на практичному стажуванні 

зараховується як виробнича практика. 
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Для 234 студентів І–VІ курсів різних освітніх програм, спеціальностей 
базою практики стали структурні підрозділи університету. 

Ефективно працює альтернативна модель проходження виробничої 
практики в онлайн-режимі у філії ПАТ «КБ «Приватбанк». Цим методом 
скористалося близько 23 студентів різних курсів і спеціальностей з отриманням 
Сертифіката з факсиміле Голови правління банку та електронною печаткою, 
який є офіційним документом підтвердження про проходження практики 
студентом і зарахування практики. Крім цього, цей сертифікат надає можливість 
подальшого першочергового працевлаштування у відділеннях банку після 
закінчення університету. 

У зв’язку з відсутністю в сільській місцевості підприємств, які б відповідали 
вимогам програмам виробничих практик, умовам та оплаті праці й закриттям у 
зв’язку з епідеміологічною ситуацією 1 537 студентів або 80,0 % (2018–2019 н. р. 
– 60,1 %), (2017–2018 н. р. – 57,2 %) проходять виробничу практику в м. Пол-
тава. 

За результатами проходження виробничої практики на початку 2019–
2020 н. р. разом із випусковими кафедрами проведено конференції зі студентами 
I–IІІ 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, 
ставлення керівництва до них. Висловили свої зауваження та пропозиції щодо 
використання в подальшому підприємства як бази практик. 

Однак, ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з карантином, близько 
54,8 % студентів на період виробничої практики були зараховані на посади 
покоївки, касира, продавця-консультанта, обліковця, менеджера, пекаря, 
кухонного працівника, кухаря, бармена, офіціанта, аніматора з оформленням 
трудової книжки або короткострокового договору. 

Проведено перевірку бази практики кафе «Арагві» приватного підприємця 
Капанадзе К. Ю. м. Полтава. Зустрілися зі студентами та керівником цього 
підприємства, вислухали їхні зауваження та побажання, ознайомилися з умовами 
праці. 

У зв’язку із закінченням термінів дії договорів на проведення виробничої 
практики в державних установах м. Полтава переукладено 14 договорів на 
проходження практики студентів спеціальності «Право». 

База даних практик м. Полтави за 2019–2020 н. р. доповнилась наступними 
установами та підприємствами: Полтавський літературно-меморіальний музей 
Панаса Мирного, Оржицький районний історичний музей Полтавської області, 
Головне управління Пенсійного фонду України у Полтавській області, Тери-
торіальне управління Державного бюро розслідувань, Північно-східне міжрегіо-
нальне управління Міністерства Юстиції (м. Суми), Південне міжрегіональне 
управління Міністерства Юстиції(м. Одеса), Центральне міжрегіональне управ-
ління Міністерства Юстиції(м. Київ), Головне управління Національної поліції в 
Миколаївській області, Миколаївський місцевий центр із надання безоплатної 
правової допомоги, ПАТ АБ «Укргазбанк», Департамент «Центр надання 
адміністративних послуг у місті Кременчуці», ТОВ «Агрофірма «Добробут» . 

Основними базами практики, на яких проходить практику від 5 до 
30 студентів, залишаються: ТОВ «ТД «Полтавський автоагрегатний завод», ТОВ 
«Релакс-2012», ПАТ «Полтавамаш», ПАТ «Полтавський завод медичного скла», 
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ПрАТ «Фірма «Полтавпиво», ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний 
комбінат», ТДВ «Полтавська фірма «Ворскла», ТОВ «Ворскла-Стиль», НВТОВ 
«Промелектроніка», Головне управління ДПС у Полтавській області, Апеля-
ційний суд Полтавської області, Територіальне управління державної судової 
адміністрації України в Полтавській області, Головне управління НП в 
Полтавській області, філія «ПГРУ» ПАТ « КБ Приватбанк», ПрАТ «СК «АХА 
Стахування», ПАТ «НАСК «»Оранта», КП ПП «Алмаз-Полтава». Усього баз 
практики понад 768 підприємств, установ та організацій. 

Підготовлено 118 наказів про проходження виробничої, навчальної практик 
із зазначенням кожному студенту бази практики, терміни практики та 
уточненням змін щодо термінів практики окремих студентів. 

Для надання допомоги студентам, випускникам університету у визначенні 
баз практики та орієнтації на ринку праці України, у сприянні у працевлаш-
туванні в цьому році Центром проведено зустрічі із представниками підприємств 
м. Полтава: Провідна українська компанія з тестування програмного забезпе-
чення QA TestLabЮ, міжнародна компанія UCT, ТОВ «Сільпо Фуд», міжна-
родна компанія ТОВ «Mindy Supports». Під час зустрічі представники 
підприємств розповіли студентам про свої компанії, їх діяльність та перспективи 
розвитку. Запропонували роботу на посадах операторів, графічних асистентів, 
менеджерів із 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. 

З метою розширення співпраці та створення ефективної платформи для 

розвитку успішної кар’єри студентської молоді було урочисто підписано угоду 

про співробітництво із ПП «Кампус Плюс». 
Крім того, зі студентами-випускниками проводилася роз’яснювальна робота 

з питань самовизначення на ринку праці, уміння дати самооцінку професійно-
кваліфікаційного рівня і запропонувати себе на ринку праці, за сучасними 
технологіями пошуку роботи (оформлення карток працевлаштування, анкет-
резюме, інформація про права та обов’язки молодого фахівця). 

Останніми роками 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 та 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 у 2019–2020 навчальному році  

в розрізі спеціальностей 

 

Спеціальність, освітні 

програми 
Усього 

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 107 105 105 1 1  1 104     

Міжнародні економічні 

відносини 
74 69 56 3 25 7 19 5  2 7 6 

Облік і оподаткування 

(Облік та аудит) 
25 22 16 1 1 8 12 2  1   

Фінанси, банківська справа 

та оподаткування  
75 69 53 2 1 37 17 9 7 1 1  

Філологія 141 102 81  21 3 38 33  16 24 6 

Документознавство та 

інформаційна діяльність 
14 11 10  4 1 3 4   2  

Економіка підприємства 12 10 10 1 1 1 6   2 1  

Економічна кібернетика 48 43 35 1 20 3 10 3 2 1 8  

Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
105 90 78  48 7 21 13 1 3 12  

Управління персоналом та 

економіка праці 
50 35 25 1 13  14 12  5 5  

Менеджмент організацій 127 78 71 1 8 8 44 13 3 11 36 3 

Бізнес-адміністрування 9 7 7    1 1 1  6  

Публічне адміністрування 9 9 9     9     

Публічні закупівлі 11 9 9  4  1 3  3   

Місцеве самоврядування 8 8 8     8     

Маркетинг 90 77 58 1 5 7 18 12 1 14 32  

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

(ПТЛ, ТТП) 

84 67 46 8  6 22 1  2 45  

Експертиза та митна 106 97 58 2 5 5 56 2  13 22 1 
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Спеціальність, освітні 

програми 
Усього 

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 

справа 

Біотехнології та 

біоінженерія 
33 33 33     33     

Готельно-ресторанна 

справа  
466 360 214 2 8 47 77 1  31 262 38 

Туризм 166 143 109   2 10 44  5 92 13 

Харчові технології та 

інженерія 
145 115 88 3 29 1 14 8  2 82 6 

Усього денної форми 

навчання 
1905 1559 1179 27 194 143 384 320 15 112 637 73 

Питома вага, % 78,8 81.3 75.6 1.4 10.2 7.5 20.2 16.7 0.8 5.9 33.5 3.8 

             

Іноземні студенти 181 169 165  27 23 79 15   27 10 

Питома вага, % 7.5 93,3 97.6  14.9 12.7 43.6 8.3   15.0 5.5 

             

Заочна форма навчання 331 193 193  13 1 6 302  3 5 1 

Питома вага, % 13.7 58.3   3.9 0.3 1.9 91.2  0.9 1.5 0.3 

             

РАЗОМ 2417 1921 1537 27 234 167 469 637 15 115 669 84 

Питома вага, %  79.5 80.0 1.1 9.7 6.9 19.4 26.3 0.6 4.8 27.7 3.5 
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2.8. Звіт про роботу відділу кадрів 

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ СТАНОМ НА 01.07.2020 РОКУ (ВІДДІЛ КАДРІВ) 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА 
01.01.

2019 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.07.

2020 

01.10.

2020 

01.01.

2021 

УСЬОГО за основним місцем роботи 554 537 537 531   

із них:        

Жінок  429 414 414 411   

Викладачі 217 201 200 198   

Наукові працівники 6 5 8 9   

Адміністративно-обслуговувальний персонал 155 157 154 152   

Навчально-допоміжний персонал 30 28 27 27   

Господарський персонал 95 93 93 90   

Студентське містечко 51 53 55 55   

у тому числі:       

Молодь до 35 років 104 98 95 88   

На лікарняному по вагітності та пологам, 

у відпустці по догляду за дитиною 

3 

25 

3 

30 

3 

30 

4 

25 
  

Працюючі на викладачі 124 118 111 112   

неповну ставку співробітники 102 92 90 88   

Штатних сумісників викладачі                                  37 41 52 53   

 співробітники 41 38 40 31   

Укладено контрактів викладачі 200 188 183 181   

 співробітники 1 1 1 1   

Осіб з інвалідністю  30 29 28   

Постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 
 2 2 2   

Учасників АТО  1 1 1   

Мати, яка одна виховує дитину  10 11 11   

Крім того:       

Сумісників викладачі 24 28 28 27   

зі сторони співробітники 43 39 40 40   

  

У 2020 році 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. За 2020 

Прийнято 15 18    

З них, жінок 10 13    

Звільнено 15 24    

З них, жінок 10 16    

у тому числі: звільнені за 

скороченням  
- -    

з них, жінок - -    
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3. Розвиток наукової та інноваційної діяльності університету 

3.1. Звіт про роботу науково-організаційного відділу 

Наукова і науково-технічна діяльність ПУЕТ протягом 2019–2020 н. р. 

зосереджувалась на 20 кафедрах, а також Галузевій науково-дослідній лабора-

торії харчових виробництв, Полтавському регіональному центрі досліджень і 

сприяння розвитку кооперації, Навчально-науковому інституті інноваційних 

технологій управління, Молодіжному бізнес-центрі ПУЕТ. 

На базі Галузевої науково-дослідної лабораторії харчових виробництв 

розроблялись плани експериментальних досліджень, надавалась допомога у про-

веденні експериментальних досліджень студентам, магістрантам, викладачам, 

аспірантам, здобувачам і докторантам у межах науково-дослідних тем «Розробка 

технології продукції харчування підвищеної біологічної цінності» (керівник – 

к. т. н., доцент Тюрікова Інна Станіславівна), «Якість продукції готельно-

ресторанного господарства: теоретичний та практичний аспекти» (керівник – 

д. т. н., професор Капліна Тетяна Вікторівна). 

Колективом Навчально-наукового інституту інноваційних технологій 

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

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

кореспондент Національної академії наук України Лисенко Юрій Григорович) у 

2019–2020 н. р. продовжено наукові дослідження в рамках виконання науково-

дослідної теми «Методологія побудови інноваційних інтелектуальних життє-

здатних систем управління» (номер державної реєстрації 0117U004078). Здійсне-

но розширення функціоналу Інформаційно-аналітичної системи управління 

фінансовими ресурсами Міністерства освіти і науки України (ІАСУ ФР МОНУ), 

зокрема складників: облік товару на складах; облік основних засобів; облік 

малоцінних та швидкозношуваних предметів та інвентарю; облік заробітної 

плати; планування освітнього процесу; облік будівель і споруд; ліміти 

фінансування, кошториси витрат і облік змін; проведено методичні семінари для 

користувачів ІАСУ ФР МОНУ. 

У період карантину впроваджено у виробництво і використовується 

безпосередньо в кабінетах університету розроблений Науково-технічним 

центром ультрафіолетовий опромінювач бактерицидного знезараження води, 

повітря, поверхонь.   

У 2019–2020 н. р. відбувалася трансформація Молодіжного бізнес-центру 

ПУЕТ (далі МБЦ, керівник – к. е. н., доцент Юрко Ігор Вікторович) в обласний 

бізнес-інкубатор, що забезпечить підготовку кадрів до сфери малого бізнесу 

області (на виконання Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Полтавській області на 2017–2020 та 2021–2027 рр.). 

Трьома складниками підготовки до підприємницької діяльності, що 

пропонує МБЦ, є: проведення тренінгів, консультативна допомога у створенні 

бізнес-проєктів і започаткуванні бізнесу, допомога в установленні бізнес-

контактів з інвесторами, потенційними постачальниками. 

Проведено конкурс бізнес-ідей серед старшокласників м. Полтава та 

змагання, розіграно Кубок Молодіжного бізнес-центру серед молодіжних команд 

області. 



100 

У рамках співпраці з МБЦ із ТРЦ «Київ» завершено виконання науково-

дослідної теми: «Формування клієнтоорієнтованої системи маркетингу на 

підприємстві сфери сервісу» (номер державної реєстрації 0119U000446). 

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

нюють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, 

гуманітарних і суспільних наук, активні у громадській діяльності, представники 

університету взяли участь у конкурсі на отримання іменної стипендії Полтав-

ської міської ради для молодих учених. За рішенням журі у 2020 р. її при-

суджено к. т. н., доценту кафедри технології харчових виробництв та ресто-

ранного господарства Левченко Ю. В. та к. е. н., докторанту кафедри фінансів та 

банківської справи Стрілець В. Ю.  

У 2019–2020 н. р. науково-педагогічні працівники університету взяли 

участь у розробенні Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на 

2021–2027 рр. (перший проректор, д. е. н., професор Педченко Н. С., проректори 

– д. т. н., професор Гаркуша С. В., д. е. н., доцент Манжура О. В.). Подано три 

проєкти для участі в конкурсі на 2020 р. за Програмою розвитку і підтримки 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Полтавської області на 

2019–2023 рр. 

Укладено договори та угоди про співробітництво, зокрема й у сфері науко-

во-технічної діяльності, з Українською медичною стоматологічною академією, 

Державною науковою установою «Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації», Київським університетом імені Бориса Грінченка, 

Науковим ліцеєм № 3 Полтавської міської ради. 

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

позитивно впливає діяльність 20 (у минулому навчальному році – 23) наукових 

шкіл та напрямів, за якими здійснюється наукова діяльність в університеті 

(додаток 1).  

У 2019–2020 н. р. у межах їх діяльності здійснювалася робота за 

48 науково-дослідними темами (у 2018–2019 н. р. – 51) (додаток 2).  

Завершено 5 науково-дослідних розробок (7 – у минулому навчальному 

році). Їх результати впроваджено у практичну діяльність та освітній процес.  

Кафедрами та структурними підрозділами ініційовано та успішно 

проведено наукові заходи різних форматів за участі науково-педагогічних та 

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

конкурси, олімпіади, тренінги та ін. Ряд наукових заходів проведено в рамках 

укладених договорів про співпрацю із закладами вищої освіти, установами, 

організаціями м. Полтава, України, зарубіжжя (додаток 3). 

За звітний період проведено 18 конференцій різних статусів (21 – на рівні 

минулого року), із них: 

– 12 Міжнародних (17 у 2018–2019 н. р.), з них: 3 спільно з іншими 

закладами вищої освіти; 

– 5 Всеукраїнських (3 у 2018–2019 н. р.);  

– 1 Внутрішньовузівська, студентська (1 у 2018–2019 н. р.); 

– 6 круглих столів (у  2018–2019 н. р. – 6); 

– 6 семінарів (у  2018–2019 н. р. – 6); 
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– 11 інших (у  2018–2019 н. р. – 11), з-поміж яких заходи як традиційні 

(презентації наукових видань, публічні лекції), так і інноваційні (медіагра, 

бізнес-гра, квест, воркшоп). 

Розширилася географія традиційної V Міжнародної молодіжної науково-

практичної інтернет-конференції «Наука і молодь у ХХІ сторіччі»: серед 

235 молодих учених з України, Білорусі, Молдови, Казахстану – учасники з 

Литви. 

Університет став співорганізатором 6 студентських наукових конференцій 

(4 міжнародних, 1 всеукраїнської, 1 університетської), 4 з яких проведено в 

дистанційній формі в період карантину.  

Протягом звітного періоду в ПУЕТ функціонувало 40 наукових студент-

ських об’єднань (гуртки, клуби тощо), до участі в роботі яких було залучено 

близько 1000 студентів.  

У 2019–2020 н. р. видано 4 збірники наукових робіт магістрів ПУЕТ  

(4 у минулому навчальному році). 

Студенти були учасниками студентських олімпіад восени 2019 р. Зокрема 

команда PUET_SickOurDucks стала призерами другого етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади із програмування (ІІ місце); призові місця посіли двоє 

студентів (Бєлова Дар’я – диплом ІІ ступеня зі спеціальності Фінансова безпека 

(науковий керівник – д. е. н., професор Карцева В. В.); Гапон Кирило – диплом 

ІІІ ступеня з дисципліни «Міжнародна економіка» (науковий керівник – д. е. н., 

професор Шкурупій О. В.)). Подано 32 заявки (минулого року – 35) студентів 

для участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з 12 дисциплін. У 

зв’язку зі скасуванням олімпіад через карантинні заходи дистанційну участь у 

ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови взяло участь 

2 студентів (призових місць не посіли).  

Зросла кількість призерів Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук у 2019–2020 н. (із 3 

до 5): Волошина Юлія – диплом ІІ ступеня зі спеціальності Управління персо-

налом і економіка праці (науковий керівник – к. е. н., доцент, доцент кафедри 

управління персоналом, економіки праці та економічно теорії Тужилкіна О. В.), 

Панайотова Тамара – диплом ІІ ступеня зі спеціальності Товарознавство (нау-

ковий керівник – к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, 

експертизи та митної справи Семенов А. О.), Юлія Добринь – диплом ІІІ ступеня 

зі спеціальності «Харчові технології» (науковий керівник – д. т. н., професор, 

завідувач кафедри технології харчових виробництв та ресторанного господар-

ства Хомич Г. П.), Юрій Іванов та Андрій Сокіл – дипломи ІІІ ступеня зі 

спеціальності Технології захисту навколишнього середовища (науковий керівник 

– д. т. н., професор, завідувач кафедри технології харчових виробництв та 

ресторанного господарства Хомич Г. П.). Дипломом ІІ ступеня за перемогу в 

Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 015 

Професійна освіта (за спеціалізацією) нагороджений Пісковий Андрій (науковий 

керівник – д. пед. н., доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки 

та інформаційних систем Кононец Н. В.).  

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 

№1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 
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році» університет уперше став базовим для проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності Управління персоналом та економіка 

праці. Упродовж січня – березня 2020 р. здійснено підготовку до олімпіади 

(Наказ №15-Н від 23 січня 2020 року «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 2019–2020 р. зі спеціальності Управління персоналом та 

економіка праці на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі»), яка мала відбутися 21-23 квітня 2020 р. У 

зв’язку із запровадженням превентивних заходів щодо запобігання епідемії 

коронавірусу проведення олімпіади не скасовано, а відтерміновано на другу 

половину жовтня 2020 р.  

Науково-педагогічні працівники університету взяли участь у роботі: 

– галузевих конкурсних комісій ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт: д. е. н., професор, завідувач кафедри управління 

персоналом, економіки праці та економічної теорії Костишина Тетяна Адамівна 

(зі спеціальності Управління персоналом і економіка праці); д. т. н., професор, 

завідувач кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства 

Хомич Галина Панасівна (зі спеціальності Харчові технології); к. т. н., доцент, 

доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 

Назаренко Валентина Олексіївна (зі спеціальності Товарознавство); 

– журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук, у 2019–2020 н. р. це: доценти кафедри 

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

на та к. е. н., доцент Стеценко Володимир Валерійович (секція англійської 

мови); к. пед. н., доцент, доцент кафедри інженерії, обладнання та математики 

Кошова Оксана Петрівна (секція фізики); д. ю. н., доцент кафедри правознавства 

Білокінь Руслан Михайлович (секція правознавства); к. е. н., доцент, доцент 

кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Тужил-

кіна Оксана Володимирівна (секція економіки); д. і. н., професор, завідувач 

кафедри педагогіки та суспільних наук Петренко Ірина Миколаївна (секція 

історії України); 

– журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук 

України у 2019–2020 навчальному році: к. філол. н., старший викладач кафедри 

української, іноземних мов та перекладу Завалій Світлана Борисівна (секція 

української мови), к. е. н., доцент, доцент кафедри української, іноземних мов та 

перекладу Стеценко Володимир Валерійович (секція російської мови), к. пед. н., 

доцент, доцент кафедри української, іноземної мов та перекладу Король Тетяна 

Григорівна (секція англійської мови), к. філол. н., доцент, доцент кафедри 

педагогіки та суспільних наук Сарапин Віта Василівна (секція української 

літератури), магістр спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Костиренко Оксана Валеріївна (секція археології), к. філос. н., старший викладач 

кафедри педагогіки та суспільних наук Пивоварська Ксенія Сергіївна (секція 

всесвітньої історії), к. і. н., доцент, доцент кафедри педагогіки та суспільних 

наук Верезомська Світлана Жоржовна (секція історичного краєзнавства), к. ю. н., 

доцент, доцент кафедри правознавства Кульчій Олег Олександрович (секція 

правознавства), к. філос. н., доцент, доцент кафедри педагогіки та суспільних 
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наук Мовчан Михайло Миколайович (секція філософії), к. філос. н., доцент, 

доцент кафедри педагогіки та суспільних наук Усанов Ігор Вікторович (секція 

соціології); д. е. н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 

Кулик Вікторія Анатоліївна (секція економіки (підсекції економічної теорії та 

історії економічної думки; мікроекономіки та макроекономіки; фінансів, грошо-

вого обігу і кредиту); к. геогр. н., доцент, доцент кафедри туристичного та 

готельного бізнесу Логвин Михайло Михайлович (секція географії та ланд-

шафтознавства, геології, геохімії та мінералогії), к. пед. н., доцент, доцент 

кафедри інженерії, обладнання та математики Кошова Оксана Петрівна (секція 

прикладної математики та математичного моделювання); 

– журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії: 

д. геогр. н., доцент, професор кафедри туристичного та готельного бізнесу 

Шуканов Павло Васильович  (заступник голови журі) та к. геогр. н., доцент 

Логвин Михайло Михайлович; 

– журі обласного туру XV Всеукраїнського турніру юних географів: 

викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу к. геогр. н., доцент 

Логвин Михайло Михайлович та доцент Карпенко Наталія Миколаївна. 

У звітному періоді для участі у стипендіальній програмі Фонду 

В. Пінчука «Завтра.UA» було направлено 2 роботи (1 – у минулому навчальному 

році). Вийшли у фінал та розподілені до участі у ІІІ турі конкурсу Андрій Руденко 

та Ліна Кисіль. У зв’язку з карантинними заходами публічний захист робіт і 

підбиття підсумків відтерміновано. 

Студенти ПУЕТ були учасниками інших наукових заходів, зокрема: 

– здобули перемоги в конкурсі Полтавської обласної ради «Від студент-

ського самоврядування – до самоврядування громад» студентки VІ курсу Інсти-

туту економіки, управління та інформаційних технологій Блоха Вікторія 

(ІІ премія), науковий керівник – Базавлук Н. Г., к. е. н., доцент, доцент кафедри 

міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин); Мельник 

Анастасія (ІІІ премія), науковий керівник – Чижевська М. Б., к. е. н., доцент, 

доцент кафедри фінансів і банківської справи; 

– у рамках проведення обласного молодіжного проєкту до Міжнародного 

Дня студента 2019 року «Наша єдина студентська родина!» перемогу в номінації 

«Кращий студент Полтавщини – науковець» здобула Нужна Ірина (група ТРГ-

61м); 

– з нагоди Міжнародного дня студента «Студент року ПУЕТ» перемож-

цем у номінації «Кращий студент-науковець» стала Блоха Вікторія (група МЕВ-

61) та ін. 
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Додаток 1 

НАУКОВІ ШКОЛИ (НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) ПУЕТ 

№ Назва Керівник 

1 
Розвиток краєзнавства в Україні (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.) 

д. і. н., проф. Нестуля О. О. 

2 
Формування механізмів ефективної діяльності 

підприємств, стратегій розвитку та їх моделювання 

д. е. н., проф. Рогоза М. Є. 

3 
Проблеми розвитку міжнародного кооперативного руху д. е. н., проф. 

Пантелеймоненко А. О. 

4 
Логістичне управління виробничо-комерційною 

діяльністю підприємств 

д. е. н., проф. Перебийніс В. І. 

5 
Маркетингова діяльність підприємства на ринку товарів 

і послуг 

д. е. н., проф. Карпенко Н. В. 

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

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

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

9 

Прогресивні процеси та апарати харчових виробництв д. т. н., доц. Скрипник В. О. 

(започаткована к. т. н., проф. 

Дорохіним В. О.) 

10 

Антоніми в українській поетичній мові: структурно-

семантичний, функціонально-стилістичний і 

лексикографічний аспекти 

д. філол. н., проф. Бобух Н. М. 

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

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

Діанич Л. М. 

13 
Прогресивні технології продуктів харчування з 

використанням фізичних методів обробки сировини 

д. т. н., проф. Капліна Т. В. 

14 
Проблеми якості сільськогосподарської сировини та 

харчових продуктів на сучасному етапі 

д. с.-г. н., проф. Бірта Г. О. 

15 
Кооперативи, кредитні спілки та кооперативні банки 

у світовому господарстві 

д. е. н., проф. Гончаренко В. В. 

16 
Інтелектуалізація світового розвитку та міжнародний 

науково-технічний обмін 

д. е. н., проф. Шкурупій О. В. 

17 
Соціально-трудові відносини: наслідки 

трансформаційних реформ і стратегії розвитку 

д. е. н., проф. Костишина Т. А. 

18 Правознавство д. ю. н., проф. Лаврик Г. В. 

19 
Сталий розвиток України у глобальному економічному 

середовищі 

д. е. н., проф. Педченко Н. С. 

20 
Методологія моделювання та модернізація систем 

управління економікою 

д. е. н., проф. Лисенко Ю. Г. 
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Додаток 2 

Науково-дослідні теми, що виконувалися у 2019–2020 н. р. 

№ 

з/п 

№
 р

еє
ст

р
ац

ії
 в

 

Н
О

В
 

№
 р

еє
ст

р
ац

ії
 в

 

У
к
р
ІН

Т
Е

І 

Назва теми 
Науковий 

керівник 

Термін 

виконання 

З
ам

о
в
н

и
к
 

п
о
ч
ат

о
к
 

за
к
ін

-

ч
ен

н
я
 

1 315/ 

10 

0110U0

00931                          

Методологія та практика 

управління системою спо-

живчої кооперації України в 

умовах трансформації 

національної економіки  

Шимановська-

Діанич Л. М. 

Квіт.10 Груд.19 ПУЕТ 

2 314/ 

10 

0110U0

00932             

Ринково-адаптований 

механізм управління 

сучасною соціально-

економічною системою 

Шимановська-

Діанич Л. М. 

Квіт.10 Груд.19 ПУЕТ 

3 317/ 

10 

0110U0

06322                            

Товарознавча 

характеристика продуктів 

забою свиней у західних 

регіонах України 

Бірта Г. О. Жовт.10 Жовт.19 ПУЕТ 

4 318/ 

10 

0110U0

06320 

Товарознавчо-технологічні 

аспекти виробництва, 

експертизи і конкурентос-

проможності продовольчої 

продукції підприємств 

Полтавського регіону 

Назаренко В. О. Жовт.10 Жовт.19 ПУЕТ 

5 319/ 

10 

0110U0

06321 

Удосконалення споживних 

властивостей готової 

продукції у процесі 

переробки рослинної 

сировини, вирощеної в 

Полтавській області 

Хмель-

ницька Є. В. 

(колишній 

керівник Кайнаш 

А. П.) 

Жовт.10 Жовт.19 ПУЕТ 

6 320/ 

10 

0110U0

07159 

Інноваційна модель розвит-

ку підприємств регіону в 

умовах економічних 

трансформацій 

Іванова В. В. Січ.11 Груд.20 ПУЕТ 

7 321/ 

11 

0114U0

05517 

Підтримка системи 

навчальних блогів 

(предметник web-cайтів) 

Макарова М. В. Січ.11 Груд.19 ПУЕТ 

8 322/ 

10 

0110U0

02270 

Розвиток краєзнавства в 

Україні (друга половина 

ХІХ – початок ХХ століття 

Нестуля О. О. Січ.10 Груд.20 ПУЕТ 

9 324/ 

11 

0111U0

00627 

Проблеми та перспективи 

розвитку кооперативного 

сектора національної 

економіки 

Пантелеймо-

ненко А. О. 

Лют.11 Бер.20 ПУЕТ 

10 330/ 

11 

0111U0

05357 

Логістичне управління 

виробничо-збутовою 

діяльністю підприємств 

Перебийніс В. І. Лют.11 Лип.20 ПУЕТ 

11 347/ 

12 

0112U0

01080 

Україна в міжнародному 

кооперативному русі: 

Гончаренко В. В. Січ.12 Груд.19 ПУЕТ 
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проблеми теорії та практики 

12 349/ 

12 

0112U0

01077 

Ефективність інвестицій у 

людський капітал на підпри-

ємствах у сучасних умовах 

Костишина Т. А. Січ.12 Груд.19 ПУЕТ 

13 356/ 

12 

  Екологічні аспекти 

дослідження якості товарів 

народного споживання 

Гнітій Н. В. 

(Іващенко О. Д.) 

Січ.12 Груд.20 ПУЕТ 

14 364/ 

13 

0112U0

07768 

Формування 

інституціонального 

середовища соціально-

економічних систем 

Шаповалов В. О. 

(колишній 

керівник – 

Ніколенко С. С.) 

Лют.12 Лют.20 ПУЕТ 

15 366/ 

12 

0112U0

05870 

Традиції та інновації 

розвитку приватного права в 

Україні: освітній вимір 

Лаврик Г. В. Груд.12 Жовт.22 ПУЕТ 

16 367/ 

12 

0112U0

08320 

Вивчення особливостей 

м’ясних якостей свиней 

червоно-білопоясної породи 

залежно від забійної маси 

Бірта Г. О. Груд.12 Груд.20 ПУЕТ 

17 368/ 

12 

0112U0

08321 

Особливості росту, розвитку 

й господарської цінності 

свиней різного напряму 

продуктивності 

Бургу Ю. Г. Груд.12 Груд.20 ПУЕТ 

18 369/ 

12 

0112U0

08322 

М’ясо-сальні якості та 

окремі господарсько-

біологічні особливості 

свиней різних генотипів 

Бургу Ю. Г. Січ.13 Січ.23 ПУЕТ 

19 370/ 

12 

0112U0

08323 

Вплив генотипових чинни-

ків на рівень відгодівельних 

і м’ясо-сальних якостей 

свиней різних порід 

Бірта Г. О. Січ.13 Січ.23 ПУЕТ 

20 371/ 

12 

0112U0

08324 

Аспекти розвитку галузі 

свинарства на сучасному 

етапі. Товарознавча 

характеристика продукції 

свинарства 

Бірта Г. О. Січ.13 Січ.23 ПУЕТ 

21 383/ 

13 

0113U0

04971 

Конституційно-правові заса-

ди створення та діяльності 

органів державної влади та 

управління радянської 

України в 1920–1930-х рр. 

Лаврик Г. В. Вер.13 Вер.21 ПУЕТ 

22 385/ 

13 

0113U0

06220 

Сучасні процеси 

глобалізації: рушійні сили, 

мегатренди, суперечності 

Шкурупій О. В.  Жовт.13 Жовт.23 ПУЕТ 

23 388/ 

13 

0113U0

06221 

Теоретико-правові засади 

нагляду та контролю за 

додержанням законодавства 

про працю в Україні (кінець 

ХІХ – початок ХХ ст) 

Терела Г. В. Жовт.13 Груд.21 ПУЕТ 

24 410/ 

14 

0114U0

03955 

Розроблення технологій 

продукції харчування 

підвищеної біологічної 

цінності 

Тюрікова І. С. Січ.15 Груд.19 ПУЕТ 
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25 411/ 

15 

0115U0

02543 

Перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту в умовах 

інноваційних інформаційних 

технологій 

Кулик В. А. Лют.15 Січ.22 ПУЕТ 

26 412/ 

15 

  Оптимізація заповнення 

середовища діяльності 

людини 

Володько О. В. Січ.15 Груд.20 ПУЕТ 

27 415/ 

15 

0115U0

04413 

Удосконалення механізмів 

систем та стратегій 

управління розвитком 

підприємств в умовах 

глобалізаційних процесів 

Рогоза М. Є.  Чер.15 Чер.20 ПУЕТ 

28 425/ 

15 

0115U0

06063 

Ультрафіолетові опроміню-

вальні установки фотобіоло-

гічної дії, дослідження та 

розроблення технології та 

обладнання для опромінення 

сипучих харчових продуктів 

та насіння сільгоспкультур 

Кожушко Г. М. Лис.15 Квіт.19 ПУЕТ 

29 426/ 

15 

  Розроблення програм для 

складання звітів ЗВО в МОН 

      МОН 

30 435/ 

16 

0116U0

07651 

Використання документного 

фонду Державного історико-

культурного заповідника 

«Поле Полтавської битви»  

Оніпко Т. В. Жовт.16 Жовт.19 ПУЕТ 

31 440/ 

16 

0117U0

04078 

Методологія побудови 

інноваційних інтелектуаль-

них життєздатних систем 

управління  

Лисенко Ю. Г. Січ.17 Груд.21 ПУЕТ 

32 443/ 

17 

0117U0

04715 

Проблеми функціонування 

та розвитку сфери туризму в 

умовах модернізації 

економіки  

Скляр Г. П. Січ.17 Груд.21 ПУЕТ 

33 455/ 

17 

  Оптимізація на комбінатор-

них многогранниках і 

множинах: дослідження та 

інформаційні технології 

Ємець О. О. Лис.17 Жовт.19 ПУЕТ 

34 458/ 

18 

0118U0

04725 

Фінансова система України: 

проблеми функціонування 

та перспективи розвитку 

Карцева В. В.  Січ.18 Груд.22 ПУЕТ 

35 466/ 

18 

0119U0

00446 

Формування клієнтоорієн-

тованої системи маркетингу 

в суб’єктів підприємницької 

діяльності сфери послуг 

Юрко І. В. Черв.18 Груд.19 ПУЕТ 

36 469/ 

19 

  Юридична аргументація та її 

моделі 

Лаврик Г. В. Трав.19 Трав.23 ПУЕТ 

37 470/ 

19 

  Доктринальне дослідження 

та нормативне визначення 

заборон і обмежень як 

засобів запобігання проявам 

корупції 

Лаврик Г. В. Трав.19 Трав.23 ПУЕТ 
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38 471/ 

19 

  Якість продукції готельно-

ресторанного господарства: 

теоретичний та практичний 

аспекти 

Капліна Т. В. Черв.19 Груд.23 ПУЕТ 

39 472/ 

19 

 Забезпечення розвитку 

суб’єктів підприємництва в 

умовах трансформації 

економічних відносин 

України 

Педченко Н. С. Лют.20 Лют.25 ПУЕТ 

40 473/ 

19 

 Біотехнології в переробці 

харчової сировини та 

виробництві харчових 

продуктів 

Бірта Г. О. Лют. 20 Лют.25 ПУЕТ 

41 474/ 

19 

 Формування асортименту, 

якості та безпечності 

харчової сировини і 

продуктів 

Горячова О. О. Лют. 20 Лют.25 ПУЕТ 

42 475/ 

20 

 Товарознавчі аспекти 

конкурентоспроможності 

нехарчової продукції 

Басова Ю. О. Лют. 20 Лют.25 ПУЕТ 

43 276/ 

20 

 Розроблення тренажерів для 

навчання профільним 

дисциплінам ІТ-студентів: 

«Програмування ІІ», 

«Інформатика», «Алгоритми 

і структури даних», «Основи 

комп’ютерного дизайну», 

«Системний аналіз та теорія 

прийняття рішень» «Сучасні 

методи оптимізації та їх 

програмування» 

Ємець О. О. Квіт. 20 Квіт.25 ПУЕТ 

44 477/ 

20 

 Розроблення програмного 

забезпечення для дистан-

ційного навчання з дисцип-

лін: «Програмування», 

«Платформи корпоративних, 

інформаційних систем» «Су-

часні парадигми програму-

вання», «Аналіз даних та 

прикладні пакети статистич-

ної обробки», «Нейронно-

мережеві технології в інфор-

матиці», «Комп’ютерний 

аналіз статистичних даних», 

«Аналіз алгоритмів», «Іміта-

ційне моделювання, мови 

моделювання та імітації», 

«Теорія систем та матема-

тичне моделювання») 

Олексійчук Ю. Ф. Квіт. 20 Квіт.25 ПУЕТ 

45 478/ 

20 

 Розроблення програмного 

забезпечення для дистан-

ційного навчання з дисцип-

лін: «Теорія програму-

вання», «Теорія алгорит-

Черененко О. О. Квіт. 20 Квіт.25 ПУЕТ 
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мів», «Основи наукових 

досліджень в інформатиці» 

46 479/ 

20 

 Створення програмно-

інформаційного забезпе-

чення для дистанційного 

навчання з дисциплін: 

«Алгебра і геометрія», 

«Дискретна математика», 

«Теорія ймовірностей та 

математична статистика», 

«Теорія інформації і коду-

вання», «Математична 

логіка» 

Парфьонова Т. О. Квіт.20 Квіт.25 ПУЕТ 

47 480/ 

20 

 Створення програмного та 

інформаційного забезпечен-

ня для дистанційного на-

вчання з дисциплін: «Обчис-

лювальні методи», «Матема-

тичний аналіз», «Інтелек-

туальні інформаційні 

системи», «Офісні комп’ю-

терні технології», «Організа-

ція та обробка електронної 

інформації» 

Чілікіна Т. В. Квіт.20 Квіт.25 ПУЕТ 

48 481/ 

20 

 Розроблення програмно-

тренажерного забезпечення 

для дисциплін спеціальності 

Комп’ютерні науки 

Ємець О. О. Квіт.20 Квіт.25 ПУЕТ 
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Додаток 3 

Конференції, семінари, засідання круглих столів та інші заходи наукового 

характеру, проведені у 2019 –2020 н. р. 

№ 

з/п 

Назва конференції (засідання 

круглого столу, семінару тощо) 
Кафедра (підрозділ) 

Місце 

проведення 

Термін 

прове-

дення 

Міжнародні конференції 

1 Х Міжнародна науково-практична 

конференція «Соціально-трудові від-

носини: досвід України та практика 

країн ЄС» 

Кафедра управління 

персоналом, економіки 

праці та економічної 

теорії 

ПУЕТ, 

м. Каліфея 

(Греція)  

14–21 

вересня 

2019 р. 

2 IV Międzynarodowa interdyscyplinarna 

konferencja naukowa «Rozwój 

społeczny wobec wartości»  

ПУЕТ як співоргані-

затор, 

Рогоза М. Є., д. е. н., 

проф., завідувач кафед-

ри економічної кібер-

нетики, бізнес-еконо-

міки та інформаційних 

систем 

Сілезький 

технологічний 

університет, 

м.Вісла 

(Польща)   

25–27 

вересня 

2019 р. 

3 Міжнародна науково-практична кон-

ференція до 45-річчя факультету хар-

чових технологій, готельно-ресторан-

ного та туристичного бізнесу 

«Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку харчових виробництв, 

готельно-ресторанного та туристич-

ного бізнесу» 

Факультет харчових 

технологій, готельно-

ресторанного та 

туристичного бізнесу 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

20–21 

листопада 

2019 р. 

4 V Міжнародна молодіжна науково-

практична інтернет-конференція 

«Наука і молодь у ХХІ сторіччі» 

Науково-організацій-

ний відділ 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

05 грудня 

2019 р. 

5 VIІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Сучасне мате-

ріалознавство та товарознавство: 

теорія, практика, освіта» 

Кафедра товарознав-

ства, біотехнології, екс-

пертизи та митної 

справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

12–13 

березня 

2020 р. 

6 ХLІІІ Міжнародна наукова студент-

ська конференція «Актуальні пи-

тання розвитку науки та забезпе-

чення якості освіти у ХХІ столітті» 

(за підсумками науково-дослідних 

робіт студентів за 2019 рік) 

Науково-організацій-

ний відділ, усі кафедри 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

07–08 

квітня 

2020 р. 

7 VІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми теорії та практики експер-

тизи товарів» 

Кафедра товарознав-

ства, біотехнології, екс-

пертизи та митної 

справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

2–3 квітня 

2020 р. 

8 Х Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Мережевий 

бізнес: проблеми, становлення, інно-

вації» 

Кафедра комерційної 

діяльності та підприєм-

ництва 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

16–17 

Квітня 

2020 р. 
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9 ІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку фінансової 

системи в сучасних умовах» 

Кафедра фінансів і 

банківської справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

09–10 

квітня 

2020 р. 

 

10 XL Міжнародна науково-практична 

конференція для студентів та учнів 

«Інноваційний потенціал молоді в 

сучасному світі» 

ПУЕТ як 

співорганізатор 

Білоруський 

торгово-

економічний 

університет 

споживчої 

кооперації  

20–22 

квітня 

2020 р. 

11 Міжнародна науково-практична кон-

ференція докторантів, магістрантів та 

студентів: «Молодь і наука: нове 

бачення й діалектика розвитку» 

ПУЕТ як співорга-

нізатор 

Карагандин-

ський еконо-

мічний універ-

ситет Каз-

споживспілки  

9–10 

квітня 

2020 р. 

12 XІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Інституційний 

розвиток соціально-економічних 

систем: національна економіка у 

глобальному середовищі»  

Кафедра управління 

персоналом, економіки 

праці та економічної 

теорії 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

07 травня 

2019 р. 

Всеукраїнські конференції 

1 «Він світ новий словами відкривав!»: 

Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція до 250-річчя 

фундатора нової української літера-

тури І. П. Котляревського  

ПУЕТ як 

співорганізатор 

спільно з Навчально-

методичним центром 

професійно-технічної 

освіти в Полтавській 

області 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

26 вересня 

2019 р. 

2 ІХ Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Економіка 

сьогодні: проблеми моделювання та 

управління»   

Кафедра економічної 

кібернетики, бізнес-

економіки та інформа-

ційних систем 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

21–22 

листопада 

2019 р. 

3 ХV Всеукраїнська наукова історико-

краєзнавча конференція «Українське 

краєзнавство в системі міжінститу-

ційних взаємодій: проблеми концеп-

туалізації та практичної реалізації» 

ПУЕТ як 

співорганізатор 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

12 грудня 

2019 р. 

4 Сімнадцята науково-практична кон-

ференція студентів закладів вищої 

освіти споживчої кооперації України 

«Інноваційні процеси і їх вплив на 

ефективність діяльності підпри-

ємства» 

ПУЕТ як співорга-

нізатор, 

науково-організаційний 

відділ 

м. Полтава, 

ПУЕТ, 

дистанційна 

форма 

13 травня 

2020 р. 

5 Всеукраїнська наукова конференція 

«Традиції та інновації розвитку при-

ватного права в Україні: освітній 

вимір». Всеукраїнська науково-прак-

тична конференція 

Кафедра правознавства м. Полтава, 

ПУЕТ 

5 червня 

2020 р. 

Внутрішньовузівські конференції 
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1 Наукова конференція студентів та 

молодих учених спеціальності 292 

Міжнародні економічні відносини 

«Актуальні проблеми теорії та 

практики міжнародних економічних 

відносин в умовах глобальної 

трансформації» 

Кафедра міжнародної 

економіки 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

9 грудня 

2019 р. 

 

Круглі столи 

1 Круглий стіл «Нові митно-логістичні 

рамки експортно-імпортної діяльності. 

Інкотермс: 2020» 

Кафедра міжнародної 

економіки 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

30–31 

жовтня 

2019 р. 

2 Круглий стіл студентів та аспірантів 

«Туризм і молодь – 2019» 

Кафедра туристично-

го та готельного 

бізнесу 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

19 листо-

пада 

2019 р. 
3 Круглий стіл «Людина, яка подорожує: 

постнекласична парадигма наукових 

досліджень туризму», присвячений 

Всесвітньому Дню туризму та Дню 

туризму в Україні 

Кафедра туристич-

ного та готельного 

бізнесу 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

03 грудня 

2019 р. 

4 Кафедральний круглий стіл, присвя-

чений пам’яті Г. С. Сковороди 

Кафедра 

туристичного та 

готельного бізнесу 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

03 грудня 

2019 р. 

5 Круглий стіл за участю членів ЕК з 

напряму підготовки 6.040302 «Інфор-

матика», зі спеціальності 122 Комп’ю-

терні науки, Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології та викладачів 

кафедри економічної кібернетики, 

бізнес-економіки та інформаційних 

систем 

Кафедра економічної 

кібернетики, бізнес-

економіки та інфор-

маційних систем 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

вересень 

2019 – 

червень 

2020 рр. 

6 Х Круглий стіл, присвячений 169-й 

річниці від дня народження заснов-

ника та першого директора музею 

історії Полтавської битви І. Ф. Пав-

ловського  

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук 

м. Полтава, 

Державний 

історико-

культурний 

заповідник 

«Поле 

Полтавської 

битви» 

17 січня 

2020 р. 

Наукові семінари 

№ 

1–4 

Науково-практичні семінари-прак-

тикуми, тренінги для комерційних та 

агропідприємств, бюджетних 

установ, для внутрішньо 

переміщених осіб 

Кафедра бухгалтер-

ського обліку і аудиту  

м. Полтава, 

ПУЕТ; м. Пол-

тава, благо-

дійна органі-

зація «Світло 

надії», 

м. Кременчук, 

Кременчуцька 

об’єднана 

державна 

податкова 

інспекція 

03 жовтня, 

19 жовтня,       

07 та 13 

листопада 

2019 р. 
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5 Університетський науково-практич-

ний семінар (WORK-SHOP) «Сучасні 

тренди ресторанного бізнесу» 

Кафедра готельно-рес-

торанної та курортної 

справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

9 жовтня  

2019 р. 

6 Квест від Приватбанку «Крок до 

кар’єри» зі студентами спеціальності 

071 Облік і оподаткування  

Кафедра бухгалтер-

ського обліку і аудиту, 

«Приватбанк»  

м. Полтава, 

ПУЕТ; м. Пол-

тава, «Приват-

банк» 

22 жовтня 

2019 р 

7 Семінар-тренінг «Соціальне підпри-

ємництво як реальна можливість 

самореалізації молоді» 

Кафедра підприєм-

ництва, торгівлі та 

біржової діяльності, за 

підтримки Департамент 

еконо-мічного розвитку 

Полтавської облдерж-

адміністрації на вико-

нання Комплексної 

програми розвитку ма-

лого й середнього 

підприємництва в 

Полтавській області на 

2017-2020 роки 

м. Полтава, 

ПУЕТ 
18 жовтня 

2019 р. 

Інші заходи наукового характеру 

1 Конкурс студентських робіт до 

Всесвітнього Дня туризму та Дня 

туризму в Україні 

Кафедра туристичного 

та готельного бізнесу 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

26 вересня 

2019 р. 

2 Презентація двох частин книги 

«Борис Мартос і кооперація» Олексія 

Нестулі та Мирослава Алімана 

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук 
Гімназія імені 

Героя України 

Олександра 

Білаша в смт 

Градизьк Гло-

бинського 

району Полта-

вської області 

20 вересня  

2019 р. 

3 І тур Всеукраїнського конкурсу сту-

дентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у 2019–

2020 н. р. відповідно до Положення 

про Всеукраїнський конкурс студент-

ських наукових робіт із галузей знань 

і спеціальностей, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки 

України від 18.04.2017 № 605, 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 15.05.2017 за 

№ 620/30488 

Усі кафедри м. Полтава, 

ПУЕТ 

Жовтень 

2019 р. – 

січень 

2020 р. 
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4 І етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальних дисциплін та 

зі спеціальностей у 2019–2020 н. р. 

відповідно до Положення про про-

ведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 13 грудня 2012 

року № 1410 та зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 

27 грудня 2012 року за № 2207/ 

22519 

Усі кафедри м. Полтава, 

ПУЕТ 

Січень-

лютий 

2020 р. 

5 Публічна лекція «Страви української 

кухні у творах Миколи Гоголя» 

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

20 

листопа-да  

2019 р. 

6 Творча зустріч із директором Центру 

вивчення сімейної історії 

«МЕТРИКА», головою ГО «Київське 

історико-родовідне товариство» 

Олексієм Новіковим на тему «Що ми 

знаємо про свій рід та як його 

дослідити!» 

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

29–30 

жовтня 

2019 р. 

7 Публічна лекція доктора історичних 

наук, кандидата економічних наук, 

професора Київського національного 

торговельно-економічного універси-

тету Володимира Аркадійовича Сту-

дінського на тему «Ресурс свободи як 

чинник формування економічної 

поведінки суб’єкта» 

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

18 жовтня 

2019 р. 

8 Презентація наукового видання Віта-

лія Григор’єва «Історія Глобинського 

району в біографічних нарисах!» 

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

15 жовтня 

2019 р. 

9 Панельна дискусія «Інновації в готе-

лях і ресторанах» 

Кафедра готельно-

ресторанної та 

курортної справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

07 листо-

пада 

2019 р. 

10 Розіграш Кубку Молодіжного бізнес-

центру 

Кафедра підприєм-

ництва, торгівлі та 

біржової діяльності 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

 

11 Тренінг «Елементи ресторанного 

етикету» 

Кафедра готельно-

ресторанної та курорт-

ної справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

15 січня 

2020 р. 
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Додаток 4 

Види робіт науково-організаційного відділу 

 

№ 
з/п 

Вид роботи 
Термін 

виконання 

1 Складання плану видання наукової літератури на 2019–

2020 н. р. на основі пропозицій, поданих від кафедр та 

структурних підрозділів 

15 вересня 

2019 р. 

2 Організація подання матеріалів та підготовка до видання 

збірника наукових статей магістрів у 2-х частинах  

15 жовтня 

2019 р. 

3 Організація презентації програми Фонду В. Пінчука 

«Завтра.ua» 

06 листопада 

2019 р. 

4 Проведення V Міжнародної науково-практичної конферен-

ції «Наука і молодь у ХХІ ст.» 

05 грудня 

2019 р. 

5 Підготовка до видання збірника матеріалів V Міжнародної 

науково-практичної конференції «Наука і молодь у 

ХХІ ст.» 

20 грудня 

2019 р. 

6 Забезпечення подання кафедрами до науково-організацій-

ного відділу річних планів із науково-дослідної роботи 

15 грудня 

2019 р. 

7 Підготовка та подання до фінансово-економічного управ-

ління університету пропозиції щодо кошторису витрат із 

науково-дослідної роботи на 2020 рік 

27 грудня 

2019 р.  

8 Забезпечення своєчасного подання кафедрами 

(структурними підрозділами) до науково-організаційного 

відділу річних звітів із науково-дослідної роботи 

20 січня 

2020 р. 

9 Перевірка та аналіз поданих до науково-організаційного 

відділу річних планів, звітів із науково-дослідної роботи 

01 лютого 

2020 р. 
10 Складання звіту про науково-дослідну роботу університету 

за 2019 рік 

08 лютого 

2020 р. 
11. Складання річного плану проведення заходів наукового 

характеру в університеті 

15 лютого 

2020 р. 
12 Підготовка та подання документів для участі молодих 

науковців у конкурсі на отримання іменної стипендії 

міської ради м. Полтава 

12 березня 

2020 р.  

13 Підготовка Постанови Вченої ради університету про 

підсумки науково-дослідної роботи університету за 

2019 рік та план на 2020 рік 

15 лютого 

2020 р. 

14 Проведення ХLІІІ Міжнародної наукової студентської 

конференції за підсумками науково-дослідних робіт 

студентів за 2019 рік «Актуальні питання розвитку науки 

та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті»  

07-08 квітня 

2020 р. 

15 Систематизація матеріалів та впорядкування збірника тез 

доповідей ХLІІІ Міжнародної наукової студентської 

конференції за підсумками науково-дослідних робіт 

студентів за 2019 рік «Актуальні питання розвитку науки 

та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» 
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16 Проходження ресертифікаційного аудиту за процесом 

«Наукова діяльність» 

26 травня 

2020 р. 

17 Організація участі науково-педагогічних працівників у 

роботі: галузевих конкурсних комісій ІІ туру Всеукраїн-

ського конкурсу студентських наукових робіт; журі ІІ ета-

пу Всеукраїнської студентської олімпіади; журі І та ІІ 

етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-

ницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

Протягом 

року 

18 Організація видання монографій, програм та збірників 

наукових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів 

та ін.) 

Протягом 

року  

19 Забезпечення проведення наукових заходів відповідно до 

Плану проведення наукових заходів в університеті 

Протягом 

року 

20 Узагальнення звітів про проведені наукові заходи, подані 

організаторами   

Протягом 

місяця після 

проведення 

заходу 

21 Забезпечення кваліфікованої допомоги керівникам науко-

во-дослідних робіт щодо оформлення договірної докумен-

тації на виконання науково-дослідних тем, підготовки до-

кументації для реєстрації (продовження терміна вико-

нання, зміни керівника, закриття із поданням звіту та необ-

хідної документації) науково-дослідних робіт в Україн-

ському інституті науково-технічної та економічної 

інформації 

Протягом 

року  

22 Організація участі науково-педагогічних працівників у 

конференціях, конкурсах, проєктах, виставках, тендерних 

процедурах, фестивалях науки та ін. (шляхом своєчасного 

та адресного інформування) 

Протягом 

року  

23 Надання інформації науково-педагогічним працівникам 

щодо публікацій у виданнях, вміщенних до наукометрич-

них баз даних 

Протягом 

року 

24 Залучення до науково-дослідної роботи (участі в 

конференціях, конкурсах, олімпіадах, виконання науково-

дослідних тем) студентів 

Протягом 

року 

25 Організація публікації результатів наукових досліджень 

студентів шляхом своєчасного та адресного інформування 

Протягом 

року 

25 Забезпечення підготовки та видання збірників статей 

магістрів університету 

Жовтень-

листопад 

26 Підготовка необхідної документації та здійснення орга-

нізаційних заходів щодо проведення семінарів, круглих 

столів у рамках Комплексної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва в Полтавській області на 2017–

2020 (за сприяння Департаменту економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації) 

15, 19, 23 

лютого; 

22 березня; 

19 квітня; 

30 травня; 

05, 07 

червня; 
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12 грудня 

27 Листування зі структурними підрозділами університету, з 

іншими організаціями з питань науково-дослідного 

спрямування 

Протягом 

року 

28 У межах компетенції підписання та візування документів Протягом 

року 

29 Підготовка (участь у підготовці) наказів, розпоряджень, 

договорів та інших регламентів, пов’язаних із науково-

дослідною роботою 

Протягом 

року 

30 Здійснення моніторингу показників, що характеризують 

процес «Наукова діяльність» 

Протягом 

року 

31 Організація виконання наказів, розпоряджень ректора, 

проректора з наукової роботи, що стосуються діяльності 

відділу 

Протягом 

року 

32 Здійснення координації роботи кафедр та наукових 

структурних підрозділів університету з питань наукової 

діяльності  

Постійно 

33 Здійснення контролю виконання колективами кафедр 

завдань відповідно до затверджених планів, програм; 

забезпечення своєчасності та якості виконання вказівок, 

норм регламентів, узгодження в установленому порядку 

Протягом 

року 

34 Забезпечення збереження майна, обладнання, переданого 

до відділу у використання, що перебуває на балансі 

університету, економії тепла та електроенергії у 

приміщенні відділу 

Протягом 

року 

 35 Ведення діловодства Протягом 

року 

36 Дотримання заходів з охорони праці завідувача відділу Протягом 

року 

37 Дотримання Правил внутрішнього розпорядку 

університету 

Протягом 

року 
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3.2. Звіт про роботу відділу аспірантури та докторантури 

 

За 2019–2020 н. р. захищено 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій 

співробітниками університету: 

3 докторські: 

 Нестуля Світлана Іванівна; 

 Тюрікова Інна Станіславівна; 

 Бондар-Підгурська Оксана Василівна; 

2 кандидатські: 

 Туль Світлана Іванівна; 

 Двірна Олена Анатоліївна; 

 Кімуржий Марія Іванівна; 

 Кравченко Сергій Олексійович; 

 Кравченко Олександр Олександрович. 

 

Протягом 2019–2020 н. р. відбувся набір аспірантів за спеціальностями 051 

Економіка і 073 Менеджмент у кількості 17 осіб, у тому числі 6 – іноземці. 
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3.3. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради К 44.877.03 

 

1. Наказом Міністерства освіти і науки України від 04 квітня 2018 р. № 326  

спеціалізованій ученій раді надано право на період до 31 грудня 2020 р. 

проводити захисти дисертацій за спеціальностями 08.00.07 – демографія, 

економіка праці, соціальна економіка і політика, галузь науки – економічна.  

2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 5 засідань, на яких 

проведено захист 2 кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.07 – 

демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (усі кандидатські 

дисертації написано українською мовою); не проводилась переатестація 

кандидатських дисертацій; не розглядались апеляції; не проводилось колективне 

рецензування дисертацій; не проводились разові захисти дисертацій. 

3. Відхилених дисертацій не було. 

4. Кількість проведених засідань – 5.  

5. Прізвища членів спеціалізованих учених рад, які відвідали менше 

половини засідань рад, – немає. 
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3.4. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 

 

За 2019–2020 н. р. спеціалізованою вченою радою Д 44.877.01 було 

захищено 1 докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством та 2 кандидатських дисертації (1 – зі 

спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 1 – зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством). 
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3.5. Звіт про роботу журналу «Науковий вісник» 

Звіт про роботу Редакційної колегії наукового фахового видання 

НАУКОВИЙ ВІСНИК Полтавського університету економіки і торгівлі 

(серія «Економічні науки») за період із 1 листопала 2019 року  

по 30 червня 2020 року 

1. Змінено періодичність випуску наукового фахового видання 

НАУКОВИЙ ВІСНИК Полтавського університету економіки і торгівлі серія 

«Економічні науки» на рік із 6-ти номерів на 4. 

2. Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки внесені суттєві зміни 

до складу редакційної колегії наукового фахового видання НАУКОВИЙ 

ВІСНИК Полтавського університету економіки і торгівлі серія «Економічні 

науки», яку сьогодні очолює д. е. н., професорка, перша проректорка 

Педченко Н. С. У складі редакційної колегії сьогодні 20 вчених, які мають 

наукові ступені докторів та кандидатів економічних наук, вчені звання 

професорів і доцентів. 18 науковців мають публікації в наукових виданнях, 

вміщених до Web Of Science або Scopus. 

3. За означений період силами редакційної колегії та допомогою наукової 

спільноти університету активізовано роботу щодо залучення до публікацій 

значної кількості авторів із різних ЗВО України. Спільна робота редколегії, 

колективу науковців та редакційного відділу ПУЕТ дозволила в короткий строк 

із 1.11.2019 до 1.03.2020 завершити роботу над 2-м номером журналу 2019 року, 

сформувати, відредагувати, тиражувати 3 і 4 номери 2019 року та 1 номер 2020 

року у необхідні терміни. 

4. Університетом укладено договір із Державною науковою установою 

«Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» щодо 

реєстрації наукового фахового видання в базі даних ідентифікаторів цифрового 

об’єкта (DOI)  науковим виданням ПУЕТ та науковим статтям авторів у 

міжнародній системі бібліографічних посилань. 

5. У червні місяці 2020 року наукове  фахове видання НАУКОВИЙ 

ВІСНИК Полтавського університету економіки і торгівлі серія «Економічні 

науки» пройшло перереєстрацію в наукометричній базі  Index Copernicus. 

6. Оновлено сайт наукового фахового видання серії «Економічні науки» 

відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, міжнародних наукометрічних 

баз. 

7. На цей період завершується робота колективу редакційної колегії щодо 

підготовки наукового фахового видання НАУКОВИЙ ВІСНИК Полтавського 

університету економіки і торгівлі серія «Економічні науки» до його 

перереєстрації  та включення  до Переліку наукових фахових видань України на 

наступний період. 
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Звіт про роботу Редакційної колегії наукового фахового видання 

НАУКОВИЙ ВІСНИК Полтавського університету економіки і 

торгівлі (серія «Технічні науки») 

Науковий вісник Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (серія «Технічні науки») виходить із 

періодичністю 1 раз на рік. У 2019 р. видано один номер журналу за № 1 (91), 

електронна та друкована версії. В електронній версії статті доступні 

безкоштовно в повному обсязі. 

Ведеться постійна робота щодо оновлення сайту збірника 

http://journal.puet.edu.ua/index.php/nvts. Опубліковано детальний опис 

процедури рецензування та вимоги до наукових статей. 

Збірник індексується у базі ICI Journals Master List / ICI World of Journals. 

У листопаді 2019 р. для журналу 2018 р. отримано оцінку – індекс Copernicus 

72,79, що на 0,49 вище за оцінку попереднього року: Index Copernicus ICV 2015: 

42.93; 2016: 56.48; 2017: 72.30; 2018: 72.79. Збірник №1(91) 2019 р. подано для 

оцінювання. Оцінка очікується у листопаді 2020 р. 

Створено нову редакційну колегію збірника, у якій 39 % членів мають 

зовнішню приналежність, 10 % – іноземну. 

Для формування збірника № 1 (91) за 2019 р. було подано 15 статей, з яких 

рецензування пройшли і в подальшому були опубліковані – 13 статей, 2 статті 

за результатами рецензування були відхилені. 

Загальна кількість авторів, що опублікувалися в збірнику – 46 осіб. 

Авторів із зовнішньою афіліацією – 53 %. 

Збірнику № 1(91) за 2019 р. в цілому (10.37734/2518-7171-2019-1) та 

кожній статті зокрема присвоєно індекси DOI. 

Метадані, прикріплені до наукових статей, опублікованих у 2019 р., 

містить ключові слова трьома мовами, афіліацію автора, DOI статті. 
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3.6. Звіт про роботу навчально-наукового інформаційного центру 

працівниками сектора програмного забезпечення ННІЦ виконано такі 

роботи: 

1. Перевірено та відновлено програмне забезпечення (ПЗ) електронного 

документообігу за заявками керівників кафедр та відділів – 86. 

2. Проведено інсталяцію ПЗ персональних комп'ютерів за заявками 

керівників підрозділів – 95 ПК. 

3. Відновлено працездатність ПЗ 156 к-тів ПК (операційні системи) та 

виконано різноманітні налаштування ПЗ у комп’ютерних класах та аудиторіях 

підрозділів. 

4. Відновлено працездатність ПЗ підключення до ЛОМ на клієнтському 

місці - 69 заявок. 

5. Відновлено та встановлено антивірусне ПЗ «TOTAL 360» у підрозділах 

ПУЕТ на 48 к-тах ПК. 

6. Відновлено та встановлено антивірусне ПЗ «SEP» в підрозділах ПУЕТ 

на 26 к-тах ПК. 

7. Проведено тестування ПЗ 24 к-тів ПК у підрозділі університету. 

8. Відновлено працездатність ПЗ на 16 к-ті ПК для роботи 16 сканера в 

підрозділі університету. 

9. Установлено ПЗ на 21 к-тах ПК та відновлено працездатність 

21мережевих принтерів за заявками керівників підрозділів. 

10. Налаштовано ПЗ «MS OFFICE 2007», «MS OFFICE 2010» на 29  

к-тах ПК. 

11. Оновлено ПЗ «УКС – Звітність та аналіз» у бухгалтерії (к. 206, 206а) – 

2 к-тах ПК та у фінансовому відділі (к.100б) на 1 к-ті ПК – 5 разів. 

12. Здійснено планову перевірку навчальних аудиторій у рамках 

підготовки їх до нового навчального року: ауд. № 125, 125а – 30 ПК, ауд. № 122, 

122а – 30 ПК, ауд. № 119 – 25 ПК, ауд. № 131 – 25 ПК, ауд. № 132 – 25 ПК, ауд. 

№ 139 – 30 ПК, ауд. № 220 – 25 ПК, ауд. № 218 – 25 ПК, ауд. № 437 – 24 ПК. 

13. Установлено програмне забезпечення в навчальних аудиторіях ауд. для 

проведення обласної учнівської олімпіади: ауд. 227 – 30 ПК, 122–122а – 30 ПК, 

125–125а – 30ПК, елект. чит. зал. – 50 ПК. 

14. Переоснащено навчальну аудиторію № 132 на нові комп’ютери: 

- демонтовано та заскладовано 25 моніторів та 25 системних блоків, а 

також 25 клавіатур та 25 маніпуляторів типу «миша»; 

- перенесено до аудиторії № 132 25 нових моніторів та 25 нових системних 

блоків, а також 25 нових клавіатур та 25 нових маніпуляторів типу «мишь»; 

- розпаковано 25 нових моніторів та 25 нових системних блоків, а також 25 

нових клавіатур та 25 маніпуляторів типу «миша»; 

- зібрано та встановлено 25 нових моніторів та 25 нових системних блоків; 

- проінстальовано 25 нових комп’ютерів. 

15. Переоснащено навчальну аудиторію №139 на нові комп’ютери: 

- демонтовано та заскладовано 30 моніторів та 30 системних блоків, а 

також 30 клавіатур та 30 маніпуляторів типу «миша»; 

- перенесено до аудиторії № 139 30 нових моніторів та 30 нових системних 

блоків, а також 30 нових клавіатур та 30 нових маніпуляторів типу «миша»; 
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- розпаковано 30 нових моніторів та 30 нових системних блоків, а також 30 

нових клавіатур та 30 маніпуляторів типу «миша»; 

- зібрано та встановлено 30 нових моніторів та 30 нових системних блоків; 

- проінстальовано 30 нових комп’ютерів. 

16. Переоснащено навчальну аудиторію № 125 та № 125а на нові 

комп’ютери: 

- демонтовано та заскладовано (в іншу кафедральну кімнату) 30 моніторів 

та 30 системних блоків, а також 30 клавіатур та 30 маніпуляторів типу «мишь»; 

- перенесено до аудиторію № 125 та № 125а 30 нових моніторів та 30 

нових системних блоків, а також 30 нових клавіатур та 30 нових маніпуляторів 

типу «миша»; 

- розпаковано 30 нових моніторів та 30 нових системних блоків, а також 30 

нових клавіатур та 30 маніпуляторів типу «миша»; 

- зібрано та встановлено 30 нових моніторів та 30 нових системних блоків; 

- проінстальовано 30 нових комп’ютерів. 

17. Переоснащено навчальну аудиторію №228 на нові комп’ютери: 

- перенесено до аудиторії № 228 26 нових моніторів та 26 нових системних 

блоків, а також 26 нових клавіатур та 26 нових маніпуляторів типу «миша»; 

- розпаковано 26 нових моніторів та 26 нових системних блоків, а також 26 

нових клавіатур та 26 маніпуляторів типу «миша»; 

- зібрано та встановлено 26 нових моніторів та 26 нових системних блоків; 

- проінстальовано 26 нових комп’ютерів. 

18. У зв’язку з рішенням керівництва ПУЕТ про надання на час карантину, 

викладачам ПУЕТ в тимчасове користування комп’ютерів, виведених з 

освітнього процесу (заміни на нові комп’ютери), у складі групи співробітників 

ННІЦ займався виконанням цього рішення: 

- перенесено до аудиторії №129 26 моніторів та 26 системних блоків, а 

також 26 клавіатур та 26 маніпуляторів типу «миша»; 

- скомплектовано 26 комплектів ПК для видачі викладачам; 

- переінстальовано 26 комп’ютерів; 

- видано викладачам 26 комплектів ПК.  

19. Підготовка 14-ти аудиторій до проведення ЗНО з англійської мови. 

20. Підготовка аудиторії № 139 для роботи приймальної комісії. 

21. Підтримка та супровід роботи телевізорів у холі першого та другого 

поверхів 

22. Організація стрімів до тижня кафедри ТХВРГ 

23. Забезпечено супровід проведення електронного тестування в рамках 

проведення атестації студентів очної та заочної форм навчання ступеня 

бакалавра. 

24. Забезпечено супровід проведення електронного тестування студентів 

І–IV курсів очної та заочної форм навчання в рамках проведення екзаменаційних 

сесій. 

25. Забезпечено супровід проведення електронного тестування студентів 

підготовчого факультету. 

26. Підтримка роботи інформаційних сервісів університету : 

 Office 365 – сервіс корпоративної електронної пошти; 
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 сайти кафедр та підрозділів; 

 наукові журнали університету, розміщені на платформі OCS Journal; 

 сервіс технічної підтримки Service Deck; 

 Unicheck – сервіс перевірки випускових робіт студентів, дисертаційних 

робіт здобувачів та статей, що публікуються в наукових журналах університету 

на наявність плагіату: 

- статей для наукових журналів – 124; 

- дисертацій – 8; 

- магістерських – 786; 

- бакалаврських – 416; 

- монографій та посібників – 10. 

27. Зареєстровано та активовано DOI для наукових статей 3-х номерів 

журналу «Науковий вісник ПУЕТ». 

28. Подовжено дію Договору про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат» щодо 

безоплатної перевірки наукових робіт. 

29. Проведено роботу щодо підписання Меморандуму про співпрацю між 

університетом та Всеукраїнською громадською організацією «Спілка Автомати-

заторів Бізнесу». 

30. Надано інформаційну та технічну підтримку під час проведення учнів-

ського Обласного чемпіонату з інформаційних технологій та Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформаційних технологій для учнів та Обласного 

чемпіонату з інформаційних технологій «Сучасна інформатика – успішне 

майбутнє». 

31. Забезпечено проведення в дистанційному режимі Зовнішнього аудиту 

системи управління якістю діяльності університету. 

32. Підготовлено 26 системних блоків для передачі працівникам 

університету з метою забезпечення дистанційного режиму роботи під час 

карантину. 

33. Проведено технічне обслуговування комп’ютерної та офісної техніки в 

ауд. № 511, 512, 408. 

34. Проведено технічне обслуговування проєкторів (у кількості 9 шт.) та 

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

комплексів. 

35. Здійснено перенесення мультимедійної аудиторії з № 519 в 104. 

36. Було створено дві мультимедійні аудиторії в № 315 та 317 кабінетах. 

37. В аудиторії № 224 було проведено заміну HDMI-кабеля. 

38. Виконано заміну проєктора в аудиторії № 411б. 

39. Видано мультимедійне обладнання й було здійснено допомогу у 

проведенні занять для «Університету третього віку». 

40. Допомога у проведенні регулярних конференцій у залі № 302. 

41. Проведено онлайн-трансляцію Міжнародної науково-методичної 

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

Білоруським торгово-економічним університетом. 

42. Проведено онлайн-стрім із майстер-класу у приготуванні десертів від 

кафедри технології харчування. 

43. Ремонт VGA-кабеля в аудиторії № 107. 
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44. Було розгорнуто систему бекапу в бібліотечних серверах. 

45. Проведено та технічно забезпечено всі стрім-трансляції до дня 

відкритих дверей. 

46. Допомога в організації та проведенні вченої ради онлайн. 

47. Допомога в технічному супроводі та проведенні майстер класів в 107. 

48. Технічна допомога у проведенні та запису магістерських та дипломних 

робіт. 

49. Збудовано надійний локальний бекап-сервер для бібліотеки на базі 

технології RAID 5. 

50. Розроблено систему автоматичного резервного копіювання бібліотеки. 

51. Розроблено та впроваджено скріпти для цілодобового моніторінга 

серверів бібліотеки. 

52. Адаптація та супроводження спеціалізованого програмного 

забезпечення для резервного копіювання віртуальних машин XSIBackup Pro. 

53. Адаптація та супроводження бібліотечної системи Absotheque. 

54. Адаптація та супроводження репозітарної системи DSpace. 

55. Упроваджено систему розподіленого управління версіями GitLab. 

56. Документування всіх етапів обслуговування програмного коду на базі 

системи GitLab (https://gitlab.com/puet). 

57. Забезпечення безперервної інформаційної безпеки віртуальних машин.  

58. Розроблення протоколів аварійного відновлення даних. 

 

 

 

https://gitlab.com/puet
https://gitlab.com/puet
https://gitlab.com/puet
https://gitlab.com/puet
https://gitlab.com/puet
https://gitlab.com/puet
https://gitlab.com/puet
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3.7. Звіт про роботу Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Термін виконання 

Відповідальні  

(посада, ПІБ) 

1 
Проведення консультацій з аспірантом ПУЕТ Смірновим Ф. (гр. E PhD-11/ 

E PhD-21) 

Вересень – липень 

2019–2020 
дир. Лисенко Ю. Г. 

2 
Консультування пошукувача ступеня доктора наук Далевської Н. М. з 

Донецького національного університету 

Вересень – липень 

2019–2020 
дир. Лисенко Ю. Г. 

3 
Консультування пошукувача ступеня доктора наук Біленко Д. В. з 

Донецького національного університету 

Вересень – липень 

2019–2020 
дир. Лисенко Ю. Г. 

4 Участь у вченій раді університету 18 вересня 2019 дир. Лисенко Ю. Г. 

5 Участь у семінарі з користування системою реєстрації заявок Service Desk 25 вересня 2019 
ст. лаб. 

Бовсуновська М. В. 

6 
Надання рецензії на дисертаційну роботу Яхно Т. П. на міжкафедральний 

семінар 
26 вересня 2019 дир. Лисенко Ю. Г. 

7 
Надання відгуку на автореферат кандидатської дисертації Лисенко О. В. до 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.48 
03 жовтня 2019 дир. Лисенко Ю. Г. 

8 
Надання відгуку на автореферат докторської дисертації Камінського О. Є. 

до спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07 
03 жовтня 2019 дир. Лисенко Ю. Г. 

9 

Надання тезисів на ІІ Національну науково-методичну конференцію 

«Цифрова економіка» у ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

17-18 жовтня 2019 дир. Лисенко Ю. Г. 

10 Участь у Вченій раді університету 20 листопада 2019 дир. Лисенко Ю. Г. 

11 
Подання звіту про роботу члена-кореспондента відділення «Економіка» 

НАН України за 2019 рік до НАНУ 
10 грудня 2019 дир. Лисенко Ю. Г. 

12 

Участь у засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 як члена ради 

на захисті дисертації Кімуржий М. І. у Вищому навчальному закладі 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

19 грудня 2019 дир. Лисенко Ю. Г. 
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13 

Стаття Ю. Г. Лисенка, Д. В. Біленко «Условия создания инновационного 

университетского комплекса: экономико-математические модели оценки 

инновационного потенциала ВУЗов у Віснику Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (Серія «Міжнародні відносини. 

Економіка. Країнознавство. Туризм», Випуск 10, стр. 151-159) 

Грудень 2019 –  

січень 2020 
дир. Лисенко Ю.Г. 

14 

Участь у засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 як рецензента 

на дисертаційну роботу Яхно Т. П. у Вищому навчальному закладі Укооп-

спілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

20 грудня 2019 дир. Лисенко Ю. Г. 

15 Підготовка вітальної адреси із 75-річчям для Вітлинського В.В. 20 грудня 2019 дир. Лисенко Ю. Г. 

16 
Консультування пошукувача ступеня доктора наук Іващенка П. О. з 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
15 січня 2020 дир. Лисенко Ю. Г. 

17 

Зустріч із заступником міністра освіти і науки України в Аграрній академії 

з приводу використання ІАСУ ФР МОНУ для автоматизації розрахунків по 

розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами 

вищої освіти згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 

грудня 2019 р. № 1146 

17 січня 2020 дир. Лисенко Ю. Г. 

18 Участь у Вченій раді університету 22 січня 2020 дир. Лисенко Ю. Г. 

19 

Зустріч із головою Державної служби якості освіти України Р. В. Гураком 

із пропозицією щодо автоматизації процесу розрахунків з розподілу 

видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. 

№ 1146 

28 січня 2020 дир. Лисенко Ю. Г. 

20 
Участь у роботі міжкафедрального методологічного семінару. Доповідач – 

Стрілець В. Ю. 
05 лютого 2020 дир. Лисенко Ю. Г. 

21 Участь у роботі короткого засідання Вченої ради 12 лютого 2020 дир. Лисенко Ю. Г. 

22 Участь у Вченій раді університету 19 лютого 2020 дир. Лисенко Ю. Г. 

23 Проведення консультацій із докторантом Далевською Н. М.  20 лютого 2020 дир. Лисенко Ю. Г. 
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24 

Зустрічі із заступником міністра МОНУ, ректором ДВНЗ «Університет 

банківської справи» Кузнєцовою А. Я., першим проректором Вищого 

навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» 

Кучко А. М. щодо впровадження в їх закладах ІАСУ-Р (до 01.01.2020 – 

ІАСУ ФР МОНУ) 

25–27 лютого 2020 дир. Лисенко Ю.Г. 

25 

Стаття Лисенка Ю. Г., Біленко Д. В. «Управління життєвим циклом 

інноваційного університету» в тематичному збірнику «Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і торгівлі (Серія «Економічні 

науки») 

Лютий – квітень 2020 дир. Лисенко Ю.Г. 

Карантин із 17.03.2020 по 31.05.2020 

26 

Прийняття дистанційної участі в загальних зборах Відділення економіки 

НАНУ, виборах Президента, академіка-секретаря, заступників академіка-

секретаря, членів бюро відділення, першого віце-президента, віце-

президентів, головного вченого секретаря та інших членів Президії НАН 

України, звіти про діяльність Відділення економіки 

Червень – липень 

2020 
дир. Лисенко Ю. Г. 

27 
Участь у захисті дисертації як офіційного опоненту у Класичному 

приватному університеті (м. Запоріжжя) 
06 липня 2020 дир. Лисенко Ю. Г. 

28 

Участь у захисті докторської дисертації Далевської Н. М. як наукового 

керівника в Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького 

28 серпня 2020 дир. Лисенко Ю. Г. 
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 «Оцінка причин невиконання плану роботи Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління 

за 2019–2020 навчальний рік» 
 

№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні  
(посада, ПІБ) 

Причина невиконання 
(перенесення) 

1 
Підготовка пакета документів для відкриття 
спеціалізованої вченої ради Д 44.877.02 

Вересень 2019 
дир. Лисенко Ю. Г. 
ст. лаб. 
Бовсуновська М. В. 

Недостатня кількість 
фахівців для кворуму у 
зв’язку зі скороченням 
чисельності докторів 
наук 

2 

Участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 
44.877.02: 

- оформлення документів; 
- захисти дисертацій (мінімум 7 здобувачів: 

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
думки» – 3 здобувачі, 08.00.11 «Математичні 
методи, моделі та інформаційні технології в 
економіці» – 4 здобувачі) 

Вересень 2019  
дир. Лисенко Ю. Г., 
ст. лаб. 
Бовсуновська М. В. 

Не продовжено роботу 
спеціалізованої вченої 
ради Д 44.877.02 

3 
Розвиток співпраці з промисловими підпри-
ємствами: Холдінг «Метінвест» (м. Київ) 

Вересень 
2019 – липень 

2020 

дир. Лисенко Ю. Г. 
ст. лаб. 
Бовсуновська М. В. 

На замовлення 
підприємства розроблено 
та спрямовано пропозиції 
про співпрацю, але 
відповідь не отримано 

4 
Проведення методичного семінару для 
користувачів ІАСУ ФР МОНУ 

Вересень 
2019 – липень 

2020 
дир. Лисенко Ю. Г. 

Карантин по всій країні у 
зв’язку із COVID-19 

5 
Підготовка та друк матеріалів творчого шляху 
Ю. Г. Лисенка  

Вересень 
2019 – липень 

2020 

дир. Лисенко Ю. Г., 
ст. лаб. 
Бовсуновська М. В. 

Переноситься на вересень 
– грудень 2020 р. 
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6 

Розвиток співпраці із закладами вищої освіти 
України (взаємне науково-технічне співробітництво 
в розвитку, створенні та наданні послуг у галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій, у сфері 
науки, освітньої діяльності та управління 
соціально-економічними об’єктами таких закладів 
вищої освіти: 

 Запорізький університет економіки і інфор-
маційних технологій. 

 Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка. 

 Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана; 

 Київський національний університет будів-
ництва i архітектури 

 Національний університет «Львівська політех-
ніка». 

 Приазовський державний технічний 
університет 

 Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна 

 Харківський національний економічний універ-
ситет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) 

 Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

Вересень 
2019 – липень 

2020 

дир. Лисенко Ю. Г., 
пр. наук. співроб. 
Лев Т. О., 
ст. лаб. 
Бовсуновська М. В. 

У зв’язку з карантином у 
країні переноситься на 
вересень – грудень 
2020 р. 

 

 

 

https://www.facebook.com/kyiv.university/
https://www.facebook.com/kyiv.university/
https://www.facebook.com/kyiv.university/
http://www.knuba.edu.ua/
http://www.knuba.edu.ua/
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4. Розбудова підприємницького напряму розвитку університету 

 

4.1. Звіт про роботу Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів 

Таблиця 1 – Звіт про роботу Міжгалузевого інституту підвищення 

кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за 2019–2020 навчальний рік 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

(посада, ПІБ) 

1.  

Моніторинг конкурентного 

середовища, асортименту та 

кількісних параметрів просування 

післядипломних освітніх послуг 

іншими закладами вищої освіти  

Вересень 2019 р. – 

серпень 2020 р. 

Директор МІПК  

Колісник Т. О. 

2.  
Пошук і формування пропозицій з 

упровадження нових освітніх 

продуктів  

Вересень 2019 р. – 

серпень 2020 р. 

Директор МІПК  

Колісник Т. О., мето-

дист 1 кат. Сорока С. І. 

3.  
Оптимізація рекламної діяльності 

щодо навчання на курсах підготовки 

водіїв категорії «В» 

Вересень 2019 р. – 

травень 2020 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

директор департаменту 

маркетингу 

Івасенко О. А. 

4.  
Постійне оновлення інформації на 

сайті МІПК, розміщення новин, 

реклами 

Вересень 2019 р. – 

серпень 2020 р. 

Директор МІПК  

Колісник Т. О., 

зав.лаб. 

Стельнік Н. М. 

5.  
Участь у днях відкритих дверей ПУЕТ 

та інших профорієнтаційних заходах 

Вересень 2019 р. – 

червень 2020 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

зав.лаб. Стельнік Н. М. 

6.  
Організація навчання на курсах 

підготовки водіїв категорії «В» 

Вересень 2019 р. – 

червень 2020 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О. 

7.  
Затвердження навчальних програм на 

2019–2020 роки 

Вересень 2019 р. – 

червень 2020 р.  

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

начальник науково-

методичного відділу 

ліцензування та акре-

дитації Герман Н. В. 

8.  

Забезпечення дистанційного доступу 

слухачів МІПК до електронного 

контенту дистанційного курсу на 

сайті ІЗДН ПУЕТ 

Вересень 2019 р. – 

липень 2020 р. 

заст. директора МІПК 

Колісник Т. О., 

директор ІЗДН 

Іванов Ю. В., зав.лаб. 

Стельнік Н. М. 

9.  

Системна робота з ліквідації та 

унеможливлення виникнення 

фінансової заборгованості слухачів за 

отримані освітні послуги 

Вересень 2019 р. – 

серпень 2020 р. 

заст. директора МІПК 

Колісник Т. О., 

гол. бух., в.о. нач. ФЕУ 

Зінчик С. М. 

10.  
Моніторинг якості надання послуг 

слухачами МІПК  

Вересень 2019 р. – 

серпень 2020 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

методист 1 кат. 



133 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

(посада, ПІБ) 

Сорока С. І. 

11.  

Ведення та контроль виконання 

погодинного навантаження науково-

педагогічними працівниками кафедр 

університету 

Вересень 2019 р. – 

серпень 2020 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

методист 1 кат. 

Сорока С. І. 

12.  

Підготовка до участі в конкурсному 

відборі навчальних закладів для 

організації підвищення кваліфікації 

безробітних 

Жовтень-листопад 

2019 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

методист 1 кат. 

Сорока С. І. 

13.  

Організація та проведення підвищення 

кваліфікації викладачів закладів освіти 

на кафедрах університету (211 осіб) 

Вересень 2019 р. – 

серпень 2020 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

методист 1 кат. 

Сорока С. І. 

14.  

Організація та проведення стажування 

викладачів закладів освіти на 

кафедрах університету (30 осіб) 

Вересень 2019 р. – 

серпень 2020 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

методист 1 кат. 

Сорока С. І. 

15.  

Організація та проведення 

підвищення кваліфікації викладачів на 

базі інших закладів освіти (325 осіб) 

Вересень 2019 р. – 

серпень 2020 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

методист 1 кат. 

Сорока С. І. 

16.  

Організація та проведення 

підвищення кваліфікації викладачів за 

дистанційною формою навчання (644 

особи) 

Вересень 2019 р. – 

серпень 2020 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

методист 1 кат. 

Сорока С. І. 

17.  

Організація навчання на курсах 

підвищення кваліфікації за програмою 

«Інновації в бібліотечній справі: 

методи, підходи, технології» (9 осіб) 

Лютий 2020 р.  

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

директор ЦІЗОП 

Діденко Л. М. 

18.  

Організація навчання на курсах 

підвищення кваліфікації державних 

службовців Управління Державної 

служби якості освіти в Полтавській 

області в галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування» за 

навчальною програмою «Професійні 

компетентності сучасного державного 

службовця» (10 осіб) 

Листопад 2019 р. 

– грудень 2019 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т.О., 

методист 1 кат. 

Сорока С. І., 

зав. лаб. 

Стельнік Н. М. 

19.  

Організація навчання на курсах 

підвищення кваліфікації за програмою 

«Психологічне консультування у 

процесуальному підході» (2 особи) 

Листопад 2019 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

методист 1 кат. 

Сорока С. І., 

Момот О. М. 

20.  

Організація навчання на курсах 

підвищення кваліфікації учасників 

антитерористичної операції за програ-

мою «Англійська мова» (11 осіб) 

Вересень – 

грудень 2019 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

методист 1 кат. 

Сорока С. І., 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

(посада, ПІБ) 

зав. лаб. 

Стельнік Н. М. 

21.  

Організація навчання на курсах 

підвищення кваліфікації за програмою 

«Бухгалтерський, фінансовий і 

податковий облік + 1С: Бухгалтерія 

для України. Редакція 1.2 (версія 8.2)»                  

(28 осіб) 

Вересень 2019 р. –

червень 2020 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

доц. кафедри БОА 

Ночовна Ю. О., 

доц. кафедри БОА 

Любимов Н. О., 

методист 1 кат. 

Сорока С. І. 

22.  

Організація навчання на курсах 

підвищення кваліфікації за програмою 

«Митне оформлення товарів»  (3 

особи) 

Січень – лютий 

2019 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

ст. викладач  

Кириченко О. В., 

методист 1 кат. 

Сорока С. І. 

23.  

Навчання на курсах підготовки та 

перепідготовки водіїв 

автотранспортних засобів категорії 

«В» (14 осіб) 

Вересень 2019 р. – 

червень 2020 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

методист 1 кат. 

Сорока С. І. 

24.  

Проведення роботи з набору студентів 

на військову підготовку офіцерів 

запасу за контрактом (24 особи) 

Лютий 2019 р. – 

жовтень 2020 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

зав. лаб. Стельнік Н. М. 

25.  

Організовано та проведено 

навчальний збір випускників 

військової кафедри (15 осіб)  

Липень 2020 р. 

Директор МІПК 

Колісник Т. О., 

зав. лаб. 

Стельнік Н. М. 

 

Таблиця 2. Карта аналізу виконання заходів щодо управління ризиками в 

діяльності Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів за 2019-2020 навчальний рік 
 

№ з/п 
Опис 

ризику 

Наслідки від 

здійснення 

ризику 

(позитивні та 

негативні) 

Запроваджені 

заходи уникнення, 

мінімізації та 

попередження 

впливу ризику 

Результативність 

заходів* 

Фактичний 

рівень ри-

зику (сло-

весна оцін-

ка/бал)* 

1. Підпроцес «Підвищення кваліфікації»  

1 Зміна 

кон’юнкту

ри на 

ринку 

освітніх 

послуг 

Втрата потенцій-

них слухачів та 

недовиконання 

запланованого 

набору (ліцензій-

ного обсягу). 

Зменшення 

фінансових 

надходжень 

Моніторинг змін 

ринкової кон’юнк-

тури. Швидке реагу-

вання на зміни ринку 

освітніх послуг 

Прийняття управ-

лінських рішень 

щодо впровадження 

в освітню діяльність 

затвердженого но-

вого порядку підви-

щення кваліфікації, 

а саме:  

1) проаналізовано 

особливості підви-

щення кваліфікації 

Низький/2 
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№ з/п 
Опис 

ризику 

Наслідки від 

здійснення 

ризику 

(позитивні та 

негативні) 

Запроваджені 

заходи уникнення, 

мінімізації та 

попередження 

впливу ризику 

Результативність 

заходів* 

Фактичний 

рівень ри-

зику (сло-

весна оцін-

ка/бал)* 

педагогічних та 

науково-педагогі-

чних працівників 

закладів освіти. 

Коригувальні дії: 

1) розроблено та за-

тверджено нові на-

вчальні програми за 

рекомендованими 

Кабінетом Мініст-

рів напрямами під-

вищення кваліфіка-

ції відповідно до за-

тверджених вимог; 

2) адаптовано наяв-

ні навчальні програ-

ми до нових вимог 

порядку підвищен-

ня кваліфікації 

2 Високий 

рівень кон-

куренції на 

ринку 

освітніх 

послуг 

Втрата потен-

ційного контин-

генту слухачів. 

Зменшення 

фінансових 

надходжень 

Підвищення рівня 

якості надання 

освітніх послуг 

Збереження контин-

генту слухачів. 

Порівняно з 2018–

2019 н. р. фактич-

ний контингент 

слухачів у 2019–

2020 н. р. збільшив-

ся на 27 %. Так, у 

2018–2019 н. р. 

курси підвищення 

кваліфікації 

пройшли 960 осіб, а 

у 2019–2020 н. р. – 

1 316 осіб 

Низький/2 

3 Несвоєчас-

ність про-

ведення 

маркетин-

гових до-

сліджень 

ринку ос-

вітніх 

послуг 

Втрата потен-

ційного контин-

генту слухачів. 

Зменшення 

фінансових 

надходжень 

Систематичний моні-

торинг ціноутворен-

ня, попиту та пропо-

зицій щодо освітніх 

послуг, які надає 

МІПК. Прийняття 

відповідних управ-

лінських рішень 

Проведення марке-

тингового дослі-

дження шляхом 

аналізу цінової 

політики та асорти-

менту освітніх 

послуг потенційних 

конкурентів 

Помірний/4 

4. Несвоєчас-

ність та не-

система-

тичність 

рекламної 

роботи 

Втрата потенцій-

них слухачів та 

недовиконання 

запланованого 

набору (ліцензій-

ного обсягу) 

Моніторинг і конт-

роль своєчасності 

розповсюдження 

рекламної продукції, 

розміщення та онов-

лення рекламних 

матеріалів на сайті 

Систематичність та 

оперативність 

рекламної роботи 

на сайті МІПК та в 

соціальній мережі 

Інтернет 

Помірний/4 
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№ з/п 
Опис 

ризику 

Наслідки від 

здійснення 

ризику 

(позитивні та 

негативні) 

Запроваджені 

заходи уникнення, 

мінімізації та 

попередження 

впливу ризику 

Результативність 

заходів* 

Фактичний 

рівень ри-

зику (сло-

весна оцін-

ка/бал)* 

МІПК та в мережі 

Інтернет 

5 Порушен-

ня термінів 

розробки 

освітніх 

програм 

Зниження рівня 

якості надання 

освітніх послуг. 

Втрата 

потенційних 

слухачів 

Моніторинг і постій-

ний контроль за 

підготовкою освітніх 

програм їх актуаліза-

цією та затверджен-

ням. Прийняття 

відповідних управ-

ліньських рішень 

Своєчасне розроб-

лення освітніх 

програм 

Помірний/6 

6 Неактуаль-

ність за-

пропоно-

ваних на-

вчальних 

програм 

Зниження рівня 

якості надання 

освітніх послуг. 

Втрата потен-

ційних слухачів 

Моніторинг і постій-

ний контроль 

актуальності освітніх 

програм. Прийняття 

відповідних управ-

лінських рішень 

Надання освітніх 

послуг за актуаль-

ними освітніми 

програмами. На-

приклад: розроб-

лено навчальну 

програму «Особис-

тісні та професійні 

компетенції сучас-

ного педагога» за 

модульною систе-

мою відповідно до 

затвердженого По-

рядку підвищення 

кваліфікації для 

працівників закла-

дів загальної серед-

ньої, дошкільної, 

позашкільної, про-

фесійної та фахової 

передвищої освіти 

Помірний/4 

7 Невідпо-

відність 

компетен-

цій НПП 

вимогам 

актуалізо-

ваних 

освітніх 

програм 

Зниження рівня 

якості надання 

освітніх послуг, 

втрата 

контингенту 

слухачів 

Моніторинг відповід-

ності компетенцій 

НПП вимогам 

актуальних освітніх 

програм. Своєчасне 

підвищення квалі-

фікації НПП, систе-

матична участь у 

наукових конферен-

ціях, закордонні ста-

жування, вивчення 

кращого досвіду 

Відповідність 

компетенцій НПП 

вимогам актуальних 

освітніх програм 

Помірний/4 

8 Порушен-

ня термінів 

підготов-

ки на-

вчальних 

програм 

Зниження рівня 

якості надання 

освітніх послуг 

Моніторинг і конт-

роль за процесом 

підготовки навчаль-

них програм. Прий-

няття відповідних 

управлінських 

Дотримання тер-

мінів підготовки 

навчальних програм 

відповідно до 

розпоряджень рек-

тора університету 

Низький/2 
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№ з/п 
Опис 

ризику 

Наслідки від 

здійснення 

ризику 

(позитивні та 

негативні) 

Запроваджені 

заходи уникнення, 

мінімізації та 

попередження 

впливу ризику 

Результативність 

заходів* 

Фактичний 

рівень ри-

зику (сло-

весна оцін-

ка/бал)* 

рішень 

 

9 Плинність 

НПП, які 

працюють 

на МІПК 

Зниження резуль-

тативності проце-

су. Зниження 

рівня якості 

надання освітніх 

послуг 

Розширення кадро-

вого контингенту 

шляхом залучення 

висококваліфікова-

них НПП. Забезпе-

чення дієвості 

системи мотивації 

НПП 

Стабільність 

контингенту НПП, 

які працюють на 

МІПК. Порівняно із 

2018–2019 н. р. 

фактичний контин-

гент викладачів, які 

проводять курси 

підвищення кваліфі-

кації у 2019–

2020 н. р. залишив-

ся на тому ж рівні 

Низький/2 

10 Недотри-

мання за-

мовниками 

освітніх 

послуг тер-

мінів пода-

чі заявок 

на підви-

щення ква-

ліфікації 

Порушення дого-

вірних умов, 

несвоєчасне 

надання освітніх 

послуг. Зниження 

рівня якості 

надання освітніх 

послуг 

Своєчасне інформу-

вання замовників про 

терміни подачі заяв. 

Спільна системна 

робота із замовни-

ками щодо форму-

вання контингенту 

слухачів 

Контроль за дотри-

манням замовника-

ми освітніх послуг 

термінів подачі зая-

вок на підвищення 

кваліфікації дозво-

лив ритмічно здійс-

нювати надання 

освітніх послуг 

Низький/2 

2. Підпроцес «Підготовка офіцерів запасу» 

1 Зміни до 

Законів 

України 

«Про вій-

ськовий 

обов’язок і 

військову 

службу» 

Втрата потенцій-

ного контингенту 

студентів ЗВО за 

програмою офіце-

рів запасу 

ХНУПС 

Формування пози-

тивного іміджу вій-

ськової підготовки 

офіцерів запасу. 

Своєчасне інформу-

вання потенційного 

контингенту студен-

тів про переваги 

навчання, отримання 

додаткової спеціаль-

ності, військового 

звання та перспекти-

ви подальшого 

працевлаштування 

Збереження контин-

генту студентів 

ЗВО за програмою 

офіцерів запасу 

ХНУПС.  

Набір 2018–

2019 н. р. становив 

20 осіб, а у 2019–

2020 н. р. – 24 

особи 

Високий/8 

2 Невико-

нання пла-

ну форму-

вання кон-

тингенту 

студентів 

(ліцензій-

ного 

обсягу) 

Втрата контин-

генту студентів. 

Зменшення 

фінансових 

надходжень 

Підвищення актив-

ності профорієнта-

ційної роботи, пошук 

нових більш резуль-

тативних її форм. 

Своєчасне прийняття 

управлінських 

рішень, розроблення 

і впровадження 

коригувальних дій 

Виконання плану 

формування кон-

тингенту студентів 

відповідно до ліцен-

зійного обсягу. Так, 

у 2019–2020 н. р. 

контингент студен-

тів становив 24 осо-

би, що становить 

100 % від ліцен-

Низький/2 
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№ з/п 
Опис 

ризику 

Наслідки від 

здійснення 

ризику 

(позитивні та 

негативні) 

Запроваджені 

заходи уникнення, 

мінімізації та 

попередження 

впливу ризику 

Результативність 

заходів* 

Фактичний 

рівень ри-

зику (сло-

весна оцін-

ка/бал)* 

зійного обсягу 

набору 

3 Високий 

рівень кон-

куренції 

(велика 

кількість 

ЗВО, що 

пропону-

ють ана-

логічні 

освітні 

послуги) 

Втрата потенцій-

ного контингенту 

студентів. 

Зменшення 

фінансових 

надходжень 

Актуальність освіт-

ніх програм та їх 

відповідність вимо-

гам замовників. Пі-

двищення рівня якос-

ті надання освітніх 

послуг. Систематич-

ність та оператив-

ність розповсюджен-

ня рекламної продук-

ції, проведення 

профорієнтаційної 

роботи. Прийняття 

управлінських 

рішень, розроблення 

і впровадження 

коригувальних дій 

Високий рівень 

якості надання 

освітніх послуг, 

збереження 

контингенту 

студентів 

Низький/2 

4 Несвоєчас-

не та мало-

результа-

тивне про-

ведення 

профорієнт

аційної 

роботи 

Втрата потенцій-

ного контингенту 

студентів 

Контроль за опера-

тивністю проведення 

профорієнтаційної 

роботи. Обговорен-

ня, пошук та впрова-

дження більш ре-

зультативних форм 

проведення проф-

орієнтаційної роботи 

Оперативне та 

результативне про-

ведення профорієн-

таційної роботи 

шляхом подання 

інформації на днях 

відкритих две-рей 

ПУЕТ, відвідування 

та проведення 

профорієнтаційної 

роботи в технікумах 

та коледжах 

м. Полтава 

Низький/2 

5 Невідпо-

відність 

рівня ква-

ліфікації 

НПП 

ХНУПС 

вимогам 

освітніх 

програм 

Зниження рівня 

якості надання 

освітніх послуг, 

втрата контин-

генту студентів 

Моніторинг відповід-

ності кваліфікації 

НПП ХНУПС вимо-

гам освітніх програм. 

Розширення кадро-

вого потенціалу шля-

хом залучення висо-

кокваліфікованих 

НПП ХНУПС 

Відповідність 

кваліфікації НПП 

вимогам освітніх 

програм 

Низький/1 

6 Недостат-

ня компе-

тентність 

НПП 

ХНУПС у 

викорис-

танні інно-

ваційних, 

Зниження якості 

надання освітніх 

послуг 

Консультування, 

підвищення квалі-

фікації НПП ХНУПС 

щодо використання 

інноваційних, інфор-

маційно-комуніка-

ційних ресурсів. 

Належне викорис-

Результативне вико-

ристання інновацій-

них, інформаційно-

комунікаційних 

ресурсів в освітньо-

му процесі всіма 

НПП, шляхом вико-

ристання мультиме-

Низький/1 
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№ з/п 
Опис 

ризику 

Наслідки від 

здійснення 

ризику 

(позитивні та 

негативні) 

Запроваджені 

заходи уникнення, 

мінімізації та 

попередження 

впливу ризику 

Результативність 

заходів* 

Фактичний 

рівень ри-

зику (сло-

весна оцін-

ка/бал)* 

інформа-

ційно-

комуніка-

ційних 

ресурсів в 

освітньому 

процесі 

тання інноваційних, 

інформаційно-кому-

нікаційних ресурсів в 

освітньому процесі 

НПП ХНУПС 

діа та програмного 

забезпечення під 

час проведення 

занять 

7 Недостат-

ній рівень 

патріотич-

но-вихов-

ної роботи 

ННП зі 

студентами 

університе

ту, які на-

вчаються 

за програ-

мою підго-

товки офі-

церів запа-

су ХНУПС 

Недостатня сфор-

мованість у сту-

дентів патріотич-

них якостей, за-

гальних компе-

тенцій. 

Зниження резуль-

тативності управ-

ління процесом 

«Виховання 

студентської 

молоді» 

Моніторинг і конт-

роль проведення 

заходів патріотично-

виховної роботи зі 

студентами універ-

ситету, що навча-

ються за програмою 

підготовки офіцерів 

запасу ХНУПС. 

Обговорення, роз-

роблення й упрова-

дження нових підхо-

дів до заходів патріо-

тично-виховної 

роботи 

Результативне 

управління проце-

сом «Виховання 

студентської моло-

ді», а саме збіль-

шення кількості 

годин, відведених 

для проведення 

виховної роботи на 

у порівнянні з 

2018–2019 н. р. 

Низький/1 

3. Підпроцес «Підготовка водіїв автотранспортних засобів» 

1 Постійне 

внесення 

змін Тери-

то-ріаль-

ним сервіс-

ним цент-

ром у про-

цес реєст-

рації груп 

та вимог до 

організації 

освітнього 

процесу 

Затримка процесу 

реєстрації групи, 

зміна термінів 

навчання, втрата 

конкурентоспро-

можності. 

Зниження якості 

надання послуг 

замовнику 

Швидке реагування 

на зміни запрова-

джені Територіаль-

ним сервісним цент-

ром. Прийняття від-

повідних управлін-

ських рішень, роз-

роблення та впрова-

дження коригуваль-

них дій 

Дотримання всіх 

вимог Територіаль-

ного сервісного 

центру щодо підго-

товки водіїв авто-

транспортних засо-

бів, а саме термінів 

подачі документів 

(не пізніше, ніж за 

5 днів до дати 

реєстрації групи) та 

реєстрації групи (не 

пізніше, ніж за 2 дні 

до початку занять) 

Високий/8 

2 Високий 

рівень кон-

куренції в 

м. Полтава 

на ринку 

освітніх 

послуг що-

до підго-

товки во-

діїв авто-

транспорт-

них засобів 

Втрата потенцій-

ного контингенту 

слухачів. 

Зменшення 

фінансових 

надходжень 

Моніторинг і швидке 

реагування на зміни 

ринку освітніх пос-

луг щодо підготовки 

водіїв автотранспорт-

них засобів. 

Моніторинг відпо-

відності навчальних 

програм вимогам 

замовників, підви-

щення рівня якості 

надання освітніх 

Збереження контин-

генту слухачів авто-

школи, шляхом за-

безпечення адекват-

ної цінової політики 

та урізноманітнення 

автопарку автошко-

ли (оренда автомо-

білів з автоматич-

ною коробкою 

передач) 

Помірний/6 
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№ з/п 
Опис 

ризику 

Наслідки від 

здійснення 

ризику 

(позитивні та 

негативні) 

Запроваджені 

заходи уникнення, 

мінімізації та 

попередження 

впливу ризику 

Результативність 

заходів* 

Фактичний 

рівень ри-

зику (сло-

весна оцін-

ка/бал)* 

послуг. Прийняття 

управлінських рі-

шень, розроблення та 

впровадження 

коригувальних дій 

3 Несвоєчас-

не прове-

дення мо-

ніторингу 

ціноутворе

ння на рин-

ку освітніх 

послуг 

м. Полтава 

Втрата потенцій-

ного контингенту 

слухачів. Змен-

шення фінансо-

вих надходжень 

Призначення відпові-

дального за моніто-

ринг ринку освітніх 

послуг м. Полтава, 

постійний моніто-

ринг цінової політи-

ки конкурентів. 

Контроль з боку 

заступника дирек-

тора МІПК. Прий-

няття відповідних 

управлінських рі-

шень, розроблення та 

впровадження 

коригувальних дій 

Своєчасність мон-

іторингу ціноутво-

рення, шляхом 

проведення аналізу 

цінової політики 

потенційних конку-

рентів (не рідше ніж 

одного разу протя-

гом двох місяців) 

Помірний/4 

4 Невикона-

ння пла-

нового 

набору 

слухачів 

Втрата контин-

генту слухачів. 

Зменшення 

фінансових 

надходжень 

Пошук нових підхо-

дів до рекламування 

послуг щодо підго-

товки водіїв авто-

транспортних засо-

бів. Акцентування на 

перевагах саме нашої 

школи. Аналізування 

діяльності з метою 

виявлення нових 

можливостей забез-

печення вимог замов-

ників. Підвищення 

рівня якості надання 

освітніх послуг. 

Швидке реагування 

на зміни ринку освіт-

ніх послуг, насампе-

ред, стосовно ціно-

утворення. Прийнят-

тя управлінських 

рішень, розроблення 

та впровадження 

коригувальних дій 

Виконання плано-

вого набору слуха-

чів. Так, у 2019–

2020 н. р. кількість 

слухачів становила 

14 осіб 

Низький/2 

5 Викорис-

тання за-

старілої 

комп’ютер-

ної техніки 

Зниження рівня 

якості надання 

освітніх послуг 

Систематичний моні-

торинг придатності 

комп’ютерного об-

ладнання для прове-

дення навчальних 

Проведення на-

вчальних занять із 

застосуванням 

сучасної комп’ю-

терної техніки 

Низький/1 
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№ з/п 
Опис 

ризику 

Наслідки від 

здійснення 

ризику 

(позитивні та 

негативні) 

Запроваджені 

заходи уникнення, 

мінімізації та 

попередження 

впливу ризику 

Результативність 

заходів* 

Фактичний 

рівень ри-

зику (сло-

весна оцін-

ка/бал)* 

під час 

проведен-

ня навчаль-

них занять 

занять на високому 

рівні, своєчасна 

заміна комп’ютер-

ного обладнання. 

Прийняття відповід-

них управлінських 

рішень 

6 Перебої в 

роботі з 

глобаль-

ною мере-

жею Інтер-

нет під час 

проведен-

ня навчаль-

них занять 

Зниження рівня 

якості надання 

освітніх послуг 

Вчасна подача заявок 

щодо усунення тех-

нічних несправ-

ностей та перебоїв у 

роботі з глобальною 

мережею Інтернет до 

навчально-наукового  

інформаційного 

центру. Моніторинг 

виконання заявок 

Результативна ро-

бота з викорис-

танням глобальної 

мережі Інтернет під 

час проведення 

навчальних занять 

Низький/1 

7 Відсутніст

ь власної 

платформи 

для 

проведен-

ня 

тестуван-

ня слухачів 

в он-лайн  

режимі 

Зниження 

ефективності та 

рівня якості 

надання освітніх 

послуг 

Вивчення та аналі-

зування наявних 

програм для тесту-

вання. Призначення 

відповідального за 

розроблення власної 

платформи 

тестування 

Обрано найбільш 

зручну платформу 

для використання 

(https://vodiy.ua) 

Низький/2 
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4.2. Звіт про роботу навчально-наукового Інституту проєктів та інновацій 

№ Проєкт чи захід Фонд чи/та назва конкурсу, в межах 
якого подається заявка 

Творчий колектив 

ПІДГОТОВКА ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК ТА ВИКОНАННЯ ПРОЄКТІВ 

1 Виконання проєкту AESOP «Здійснення захисту 
інтересів студентів шляхом введення посади 
омбудсмена»  

Erasmus+ KA2 
 

Нестуля О. О., Перегуда Ю. В., Пахомо-
ва І. В., Ткаченко А. С., Іваннікова М. М., 
Вергал К. Ю., Зіньчик С. М., Івасенко О. А., 
Карманенко В. В. 

2 Інноваційна модель інтеграції послуг із навчання, 
перекваліфікації та соціальної підтримки в 
Полтавській області 

GIZ 
Співпраця з Німеччиною 

Пахомова І. В., Нестуля О. О., Зінчик С. М. 
Залучені: Карманенко В. В., Верезом-
ська С. Ж., Степанова Л. В., Рудич Л. В., 
Симоненко Н. О. 

3 Creative Spark: Higher Education Enterprise 
Programme 

British Council Партнерство: 
Портсмутський університет (Велика 
Британія) 

Пахомова І.В., Устьян О.Ю., Юрко І.В., 
Михайленко О.М., Ткаченко А.С., 
Шимановська-Діаніч Л.М., Лісіца В.В., Зінчик 
С.М., Івасенко О.А. 

4 Трансформація діючого МБЦ на базі ПУЕТ в 
обласний бізнес-інкубатор 

Реалізація комплексної програми 
розвитку малого та середнього 
підприємництва в Полтавській 
області на 2017–2020 рр. 

Пахомова І. В., Ткаченко А. С., Балабан П. Ю. 
Юрко І. В. 

5 Шкільний бюджет участі Полтавська обласна рада Івасенко О. А. 

5 Проєктні пропозиції для співпраці з ТРЦ «Київ» Фінансування з коштів фізичних чи 
юридичних осіб 

Ткаченко А. С., Манжура О. А. 

6 Проєктні пропозиції для співпраці з ЗВО Європи Для фінансування з фондів ЄС у 
рамках участі Міжнародного тижня 
в Університеті Сапієнца (м. Рим, 
Італія) 

Пахомова І. В. 

7 Грантовий конкурс: Сталий розвиток туризму  Програма ЄС COSME Пахомова І. В., Барибіна Я. О., Ткаченко А. С. 

8 Проєкт «Організація роботи Центру громадської 
активності на базі сільської бібліотеки в с. 
Рунівщина» 

Обласний конкурс проєктів розвитку 
територіальних громад Полтавської 
області 

Пахомова І. В. 

9 Практичний семінар «Агроконсалтинг. Кооперація. 
Переробка» 

Центр інформаційної підтримки 
м. Суми, ЄБРР 

Пахомова І. В. 

10 Практичний семінар «Від продукту до бренду» Центр інформаційної підтримки Педченко Н. С., Івасенко О. А., Пахомова І. В. 
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м. Суми, ЄБРР 

11 Практичний семінар «Упровадження системи 
НАССР для операторів ринку харчової продукції 

Центр інформаційної підтримки 
м. Суми, ЄБРР 

Ткаченко А. С., Пахомова І. В. 

12 Розроблення проєкту «Створення освітнього курсу 
із жіночого підприємництва» 

Програма ЄС Еразмус+ КА 2 Ткачено А. С., Вергал К. Ю., Іванов Ю. В., 
Пахомова І. В., Артеменко А. В. 

13 Call for International Traineeship scholarship (n. 1) 
at University of Foggia International Office 

Erasmus+  Кудацький О. 

14 Облаштування бібліотеки. Новоселівська СБФ №32 House of Europe 
Інфраструктурний проєкт 

Пахомова І. В. 

15 Участь у програмі «Healthy Schools: заради 
здорових і радісних школярів» 

Соціальна програма, яка реалізується 
Центром «Розвиток КСВ» та 
Mondelēz International Foundation 

Губа Л. М., Басова Ю. О., Кобищан А. Д., 
Ткаченко А. С. 

16 Foundation of Creation Space for Development 
Regional Creative Industry 

House of Europe 
International Cooperation Grant  

Пахомова І. В., Ткаченко А. С. 

17 Участь у проєкті NetWork Створення сторінки університету на 
онлайн-платформі 

Пахомова І. В., Педченко Н. С., Івасенко О. А. 

18 Табір активних громадян House of Europe Йосипенко Анна, Пахомова І. В. 

19 Конкурс партнерів із розроблення програми 
дитячих таборів  

House of Europe Пахомова І. В., Губа Л. М., Басова Ю. О. 

20 Удосконалення асортименту соків з екологічно 
чистої сировини шляхом купажування 

Регіональна програма підтримки 
наукової та інноваційної діяльності у 
ЗВО на 2020–2023 рр. 
Департамент освіти і науки 
Полтавської ОДА 

Горячова О. О. 

21 Розроблення автоматизованої системи формування 
безпечного раціону харчової продукції для закладів 
середньої та дошкільної освіти 

Ткаченко А. С. 

22 Формування та впровадження маркетингової 
стратегії ОТГ 

Івасенко О. А. 

23 Проєкт «Удосконалення викладання у вищій 
освіті» 

Британська Рада Педченко Н. С., Пахомова І. В., Ткачен-
ко А. С., Іваннікова М. М., Вергал К. Ю. 

24 Проєкт «День кар’єри ЄС» Представництво ЄС в Україні Пахомова І. В., Манжура О. В., Івасенко О. А. 

25 Спільна заявка за програмою міжнародної 
академічної мобільності 

КА1 Еразмус+ Кафедра МЕ (Шкурупій О. В., Туль С. І., 
Пожар А.), Ткаченко А. С., Пахомова І. В., 
Перегуда Ю. В. 
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26 Improvement of Food Safety Management Educational 
Programs 

Еразмус+ КА2 Розробники: Ткаченко А. С., Пахомова І. В, 
Робоча група: Губа Л. М., Басова Ю. О., 
Горячова О. О., Скрипник В. О. 

27 Створення освітньої платформи для розбудови 
архітектури освіти дорослих 

Еразмус+ КА2 Лозова О. В., Карпенко Ю., Степанова Л. В., 
Чайка І. П., Басова Ю. О., Пахомова І. В., 
Перегуда Ю. В. 

28 Equal Opportunities Policy for Higher Educational 
Institutions: Managements Reform and Digitalization 

Еразмус+ КА2 Пахомова. І. В., Нестуля О. О., Нестуля С. І. 
Петренко І. М., Пивоварська К. С. 

29 Internationalization through inclusive student 
engagement in HEIs of South Caucasus  

Еразмус+ КА2 Пахомова І. В., Манжура О. В., Гаркуша С. В., 
Ткаченко А. С., Вергал К. Ю., Перегуда Ю. В., 
Карманенко В. В. 

30 Impariamo a chiudere il cerchio del ciclo di vita 
ambientale negli affari 
(Ми вчимося закривати коло життєвого циклу 
екологічність у бізнесі) 
Let’s learn to close the environment lifecycle in 
business 

Еразмус+ КА2 
Action: Strategic Partnerships for adult 
education (KA204) 
Call for proposals: 2020 
National Agency: IT02 Agenzia 
Nazionale Erasmus+ - INDIRE 

Пахомова І. В., Вергал К. Ю., Ткаченко А. С.,  
Іванов Ю. В., Юрко І. В., Шимановська-
Діанич Л. М., Артеменко А. В. 

31 Інституційний розвиток університетських 
аналітичних центрів 

Ініціатива з розвитку аналітичних 
центрів. МФВ 

Нестуля О. О., Рогоза М. Є., Кузьменко О., 
Пахомова І. В. 

32 Accounting, Internal Control and Procurement of  
E-business Enterprises in Terms of Integration with the 
EU 

Еразмус+ 
Жан Моне Модуль 

Кулик В., Карпенко Є.  

33 CREATIVE ENTREPRENEURSHIP 
 

Еразмус+ 
Жан Моне Модуль 

Пахомова І. В., Ткаченко А. С., Юрко І. В., 
Лісіца В. В., Михайленко О. М., 
Шимановська-Діанич Л. М. 

34 European Experience of Implementation of the food 
safety management system HACCP (Hazard analysis 
and critical control points 

Еразмус+ 
Жан Моне Модуль 

Ткаченко А. С., Катеринчук Н. М.,  
Пахомова І. В., Губа Л. М., Басова Ю. О., 
Горчова О. О. 

35 Holistic Interdisciplinary Philosophy Course Еразмус+ 
Жан Моне Модуль 

Пивоварська К. С., Усанов І. В., Мовчан М. 

36 Інформаційно-комунікаційні технології в розвитку 
громадянських компетентностей та сприянні 
соціальній активності сільського населення 

Програма соціальних інвестицій 
«Україна – житниця майбутнього», 
Компанія «Байєр» 

Пахомова І. В. 

37 Підвищення конкурентоспроможності на сучасно- GIZ Нестуля О., Пахомова І. 
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му ринку праці та професійна інтеграція ВПО та 
жителів приймальних громад 

38 StartUP BOOT CAMP Консорціум Creative Spark+Центр 
освіти дорослих Полтавщини 

Пахомова І. В., Юрко І. В., Стефанюк О. Д. 

39 Розроблення проєктів відповідно до виконання 
Комплексної програми розвитку МСП 2017–2020 у 
Полтавські області  

Полтавська ОДА Пахомова І. В.,  
Програми тренінгів: Басова Ю. О., Юрко І. В., 
Шимановська-Діанич Л. М., Любімов М., 
Дмитренко О., Лісіца В. В., Михайленко О. М. 

40 Розроблення проєктів відповідно до виконання 
програми «Бізнес-Влада-Наука як взаємодія для 
результатів» 

Полтавська міська рада 
Програма посилення конкуренто-
спроможності МСП 2018–2022 
м. Полтава 

Нестуля О. О., Зінчик С. М., Пахомова І. В., 
Ткаченко А. С., Клименко В. І. 

41 Підготовка до участі у Всеукраїнському форумі 
«Innovation Fest» 

МОН Юрко І. В., Михайленко О. М., Команда 

42 Підготовка до участі у ХІІ Міжнародному чемпіо-
наті StartUp проєктів «Молодь і підприємництво» 
та форумі «Молодь у науці та підприємництво» 

БТЕУ, Гомель Юрко І. В., Михайленко О. М., Пахомова І. В., 
Лісіца В. В., Шимановска-Діанич Л. М., 
Ткаченко А. С. 

43 Організація та проведення семінару в рамках реалі-
зації проєкту «Підтримка переміщених універси-
тетів на сході України» 

Фонд Фулбрайт Пахомова І. В. 

44 Школа з розвитку підприємництва (1 компонент 
«Розвиток завдяки співпраці» 

За підтримки USAID 
«Конкурентоспроможна економіка 
України» 

Пахомова І. В. 

45 Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги House of Europe Діденко Л. М 

46 Конкурс проєктів Євроклубів 
Євроклуб «DreamTeam» с. Плоске, Полтавська 
область, із проєктом «Зелене світло зеленим ідеям» 

Представництво ЄС Пахомова І. В. 
 

47 Імітаційна модель фінансових відносин МСП USAID «Трансформація фінансового 
сектора» 

Стрілець В., Пахомова І. В. 

48 Мислення 2.0: EQ проти IQ МФ «Відродження» 
Мінігранти для втілення ідей з 
розвитку критичного мислення  

Пахомова І. В., Пивоварська К. С. 

49 Програма підтримки закладу освіти, замовлення 
експерта 

Senior Experten Service 
Уряд Німеччини 

Пахомова І. В. 
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50 Відеосюжет «Дистанційна освіта для студентів в 
умовах карантину 

Проєкт Представництва ЄС з 
поширення європейського досвіду, 
Телеканал «Центральний» 

Пахомова І. В., Перегуда Ю. В., Іванов Ю. В. 

51 Відеосюжет «Навчання за кордоном в умовах 
карантину» 

Пахомова І. В., Перегуда Ю. В. 

52 School of conspicuous consumption  Canada Fund for Local Initiatives Ткаченко А. С., Пахомова І. В. 

53 Poltava Women’s Business School Canada Fund for Local Initiatives Паїомова І. В., Устьян О. Ю., Ткаченко А. С. 

54 Забезпечення доступу слухачів УТВ до навчання в 
умовах карантину 

МФ «Відродження» 
Представництво ЄС в Україні 
Конкурс «Людяність і 
взаємодопомога» 

Чайка І. П., Нестулі О. О., Нестуля С. І., 
Пахомова І. В. 

55 Табір жіночого лідерства StudGo Women Camp Конкурс мінігрантів для фемініс-
тичних організацій та ініціатив, 
Центр «Жіночі перспективи» 

Пахомова І. В., Пивоварська К. С.,  
Негода М. О. 

56 Development and Implementation of a joint 
educational course “International business projects” 

Вишеградський фонд 
Програма Вишеград+ 

Пахомова І.В. ,Ткаченко А.С., Артеменко А.В. 

57 Забезпечення людей похилого віку (ЛПВ) до 
навчання з використанням дистанційних технологій 

Конкурс мінігрантів на посилення 
програм соціального захисту в 
умовах пандемії. БО «Мережа 100 
відсотків життя Рівне» в рамках 
проєкту «Підвищення потенціалу 
ОГС соціальної сфери в Україні» за 
підтримки ЄС 

Нестуля О.О., Нестуля С.І., Чайка І.П., 
Пахомова І.В. 

58 Лідер 21 століття Конкурс проєктів соціальної дії 
щодо подолання наслідків пандемії. 
Програма «Активні громадяни», 
Британська Рада 

Негода М., Пахомова І. 

Project “Leader of the 21st Century”. 
The essence of the project is to increase the level of 
motivation of young people for leadership 
development, promotion of active citizenship by 
creating a promotional video for the implementation of 
the project  Government “Poltava Regional School of 
Leaders of Student ” 

59 Онлайн – також життя Негода М. 

Creating videos “Online is also life” urging people to 
stay in crowded places for as little time as possible 
during the quarantine period 
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60 Monitoring and analysis of public procurement related 
to COVID-19 in Poltava region 

British Embassy Kyiv: call for 
proposals under FCO International 
Programme COVID-19 Enabling Fund 
2020–2021 

Кулик В. А., Дмитренко О. 

62 Заявка на включення об’єктів інфраструктури під-
тримки підприємництва м. Полтава на інтерактивну 
мапу сайту Дія. Бізнес 

Національний проєкт із розвитку 
підприємництва Дія. Бізнес. 
Міністерство цифрової 
трансформації України 

Пахомова І. В. 

63 Лідерство: уроки видатних підприємців США для 
молоді Полтавщини / Leadership: lessons of 
outstanding US entrepreneurs for the youth of Poltava 
region 

Посольство США. 
Програма малих грантів публічної 
дипломатії на 2019–2020 роки для 
підтримки проектів у галузі освіти 

Нестуля О. О., Нестуля С. І., Пахомова І. В. 

64 School of Culinary Art/ Школа кулінарного 
мистецтва 

Посольство США. 
Програма малих грантів урядової 
дипломатії уряду США – Культура 
та молодіжні проєкти 

Левченко Ю. В., Гередчук А. Г., 
Наконечна Ю. Г. 

65 Програма впровадження нових технологій, 
покращення продуктивності та якості продукції 
тваринництва в Україні 

Програма USAID з аграрного та 
сільського розвитку АГРО 

Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Флока Л., Киричен-
ко О., Горячова О. М., Ткаченко А. С., 
Пахомова І. В. 

66 Платформа молодежного лидерства за демократию 
«Е-Лидер» 

Європейський фонд підтримки 
демократії 

Нестуля О. О., Нестуля С. І., 
Пивоварська К. С., Горячова О. М. 

67 Психологічна підтримка вразливих груп населення 
під час пандемії COVID-19 та в постпандемічний 
період 

Конкурс «Людяність і взаємодо-
помога» Міжнародний Фонд 
«Відродження» 

Чайка І. П., Пахомова І. В., Жданюк Л. 

68 Правова грамотність для іноземних студентів Національний фонд підтримки 
демократії 

Гаркуша С. В., Зінченко О. 

69 Стимулювання людського потенціалу ОТГ 
Полтавщини 

Конкурс проєктних пропозицій від 
ПРООН «Громадянське суспільство 
задля розвитку демократії та прав 
людини в Україні» 

Карманенко В. В. 

70 Заявка на отримання грантової допомоги щодо 
проєктів безпеки людини 

Програма «Кусаноне» 
Посольство Японії 

Нестуля О. О., Нестуля С. І., Зінчик С. М. 
Пахомова І. В., Верезомська С. Ж., Чайка І. П., 
Іванов Ю. В., Кулібаба В. В. 

71 Проєкт «Підприємницький університет» Стартап-клуб YEP, МОН України. 
Міністерство цифрової 

Михайленко О. М., Брацун А., Юрко І. В. 
Кужель Н., Гусаковська Т., Тягунова З. 
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трансформації. 
Дія. Бізнес, Український фонд 
стартапів 

72 Публічні закупівлі за новим алгоритмом Полтавська міська рада. 
Проєктні пропозиції щодо 
виконання Стратегії економічного 
розвитку на період до 2027 року 

Дмитренко О. 
Кафедра бухгалтерського обліку 

73 Бухгалтерські курси для учасників АТО та осіб, 
переселених із тимчасово окупованих територій 
Донбасу та Криму за програмою «Бухгалтерський, 
фінансовий та податковий облік +1С: Бухгалтерія 
для України» 

Кулик В. А. 
Кафедра бухгалтерського обліку 

74 Проведення навчання щодо впровадження системи 
НАССР для операторів ринку харчових продуктів 
м. Полтава 

Ткаченко А. С. 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ/КУРСИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИКУ 

75 Стратегічна сесія з розроблення Зеленої книги 
соціального підприємництва 

Український Форум Благодійників, 
Інститут інклюзивного розвитку, ГС 
«Об’єднання соціальних 
підприємств України» 

Пахомова І. В. 

76 Проведення зустрічі з представниками Інституту 
розвитку міста 

Обговорення співпраці та проєктної 
діяльності 

Педченко Н. С., Пахомова І. В., Ткачен-
ко А. С., Вергал К. Ю., Рогоза М. Є., Карпен-
ко Н. В., Балабан П. Ю., Карцева В. В., 
Бірта Г. О., Барибіна Я. О., Скляр Г. П. 

77 Виконання Стратегії регіонального розвитку на 
період до 2027 року 

11 проєктних пропозицій подано для 
розгляду в Полтавську обласну раду 

Гаркуша С.В. 

78 Виконання Комплексної програми розвитку МСП У 
Полтавській області 2017-2020 

«Упровадження системи ХАССП 
для бізнесу» 

Пахомова І. В., Ткаченко А. С., Горячова О. О. 

79 Пропозиції до участі у Програмі посилення 
конкурентоспроможності МСП м. Полтава на 
2018–2022 рр. 

1. «Упровадження системи ХАССП 
для бізнесу». 
2. Форум «Харчова безпека: сучасні 
інструменти від кращих практиків 
України». 
3. «Полегшення конкурентоспромо-
жності МСБ м. Полтава участі в пуб-
лічних закупівлях» (2 пропозиції). 
4. Розвиток підприємництва у сфері 

Пахомова І. В., Дмитренко О. А., 
Ткаченко А. С., Барибіна Я. О. 
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креативних індустрій. 
5. Форум «Кращі кейси регіональних 
туристичних організацій України» та 
проведення серії фахових воркшопів 
із розвитку туристичних дестинацій 

80 Програма освітнього курсу «Креативне 
підприємництво» 

У рамках реалізації проєкту Creative 
Spark 

Юрко І. В., Шимановська-Діанич Л. М. 

81 Підготовка звіту щодо впровадження інноваційної 
діяльності та трансферу технологій 

Департамент освіти та науки 
Полтавської ОДА, 
МОНУ 

Пахомова І. В., Сарапин В. В. 

82 Програма менторської підтримки бізнес-проєктів У рамках реалізації проєкту Creative 
Spark 

Команда проекту Creative Spark 

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

83 Партнерська зустріч між бізнесом та владою з 
нагоди Дня підприємця в рамках обласного 
конкурсу «Кращі товари Полтавщини» 

Полтавська обласна державна 
адміністрація 

Нестуля О. О., 
Пахомова І. В. 

84 Участь в Oxford Creative Spark Conference Британська рада, Оксофрдський 
університет 

Пахомова І. В., 
Устьян О. Ю. 

85 Тренінг для тренерів у рамках реалізації проєкту 
«Центр освіти дорослих» 

DVV International Пахомова І. В., 
Викладачі університету 

86 Тренінг «Підвищення профілактики насильства та 
ВІЛ» 

Агентство ООН у справах біженців 
(UNHCR), ГО «Crimea SOS», 
фундація АнтиСНІД США (AHF) 

Студенти: 
Негода М., Полєва Я., Іванов В., Голік М., 
Семигаленко Ю., Мих В., Брайн Куіно, 
Лайонел Тадейо 

87 Дискусія-тренінг «European Project Lab for NGO» Представництво ЄС Пахомова І. В., Перегуда Ю. В., Іванчен-
ко Ю. О., Писаренко Т. В., Гасій О., Горбуно-
ва, Гудзь, Яріш, Соколова, Кириченко, 
Руденко А 

88 Семінар-презентація освітніх програм ЄС Представництво ЄС Вергал К. Ю., Писаренко Т. В., 
Молчанова Н. Ю. 

89 Семінар «Участь у європейських торговельних 
форумах і виставках: можливості для українського 
бізнесу» 

Представництво ЄС Пахомова І. В., Лісіца В. В., Михайлен-
ко О. М., Губа Л. М., Басова Ю. О., 
Кириченко О. 

90 Вебінар «Eureka info day» МОН, Секретаріат міжнародної Пахомова І. В. 
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європейської інноваційної науково-
технічної програми «EUREKA» 

91 ІІІ Міжнародний бізнес-форум «Міжнародне 
співробітництво: майбутнє створюємо разом» 

Кременчуцька міська рада, 
Департамент економічного розвитку 
та залучення інвестицій Полтавської 
ОДА, КП «Інститут розвитку 
Кременчук», Кременчуцьке 
відділення Полтавської ТПП 

Барибіна Я. О. 

92 Стажування викладачів у Портсмутському 
університеті 

Британська Рада Ткаченко А. С., Лісіца В. В., Юрко І. В., 
Михайленко О. М., Шимановська-
Діанич Л. М. 

93 Участь у Форумі Мереж ЄС та Єврошколи Представництво ЄС в Україні Пахомова І. В. 

94 День університету Участь у панельній дискусії. 
Тема: ПУЕТ як платформа співпраці 
між освітою та бізнесом 

Пахомова І. В. 

95 Організація та проведення публічної лекції від 
Андрія Длігача 

Британська Рада Команда проєкту Creative Spark 

96 Розроблення та організація тренінгу «Проєктний 
менеджмент для початківців» 

Управління освіти Полтавської 
міської ради 

Пахомова І. В. 

97 Проведення Форуму «Швейна галузь Полтавщини: 
сталий внесок в економічне зростання регіону» 

GIZ 
Уряд Німеччини 

Пахомова І. В., Нестуля О. О., Манжура О. В., 
Зінчик С. М., Негода М., Карманенко В. В. 

98 Проведення тренінгу «Проєктний менеджмент для 
початківців» для учнів старших класів Полтавських 
шкіл 

Управління освіти Полтавської 
міської ради 

Пахомова І. В., Пивоварська К. С., Негода М., 
Манжура О. В. 

99 Гармонізація міської програми розвитку культури і 
мистецтв на 2020–2024 рр. 

Інститут розвитку міста Діденко Л. М. 

100 Участь у семінарі-тренінгу «Соціальне 
підприємництво як реальна можливість 
самореалізації молоді» 

ГС «Соціальне підприємство» 
НВЦ», ГС «Об’єднання соціальних 
підприємств України» 

10 студентів ОП «Підприємництво, торгівля, 
логістика» 

101 Форум SME-forum #Полтавщина_бізнесова Полтавська ОДА, Департамент 
економічного розвитку, торгівлі та 
залучення інвестицій 

Нестуля О. О. 

102 Участь у вебінарі «Гранти міжнародної співпраці та 
інфраструктурні гранти» 

Програма House of Europe Пахомова І. В. 



151 

103 Розроблення та організація тренінгу «Створення 
молодіжних проєктів» 

У рамках реалізації проєкту «Центр 
освіти дорослих» DVV International 

Пахомова І. В. 

104 Проведення заходу «Я хочу жити в якісному світі» На базі Соколовобалківської ЗОШ 
(Новосанжарський район) 

Пахомова І. В., Ткаченко А. С., Басова Ю. О. 

105 Україно-британський форум «Досконалість 
викладання і навчання у вищій освіті» 

Британська Рада в Україні Пахомова І. В. 

106 Семінар «Удосконалення місцевих стратегій 
залучення інвестицій у Полтаві» 

Проєкт OECD «Підтримка 
децентралізації в Україні», уряд 
Латвії, Уряд Словакії 

Яріш О. В. 

107 Круглий стіл «Смарт-спеціалізація: результат 
співпраці влади, бізнесу, науки та громадськості» 

Український інститут міжнародної 
політики 

Юрко І. В. 

108 Організація та проведення навчання із креативного 
та презентації бізнес-проєктів для іноземних 
студентів 

У рамках реалізації проєкту Creative 
Spark 

Устьян О. Ю., Пахомова І. В., Ткаченко А. С. 
Юрко І. В., Шимановська-Діанич Л. М., 
Деканат по роботі з іноземними студентами 

109 Організація та проведення зимового табору 
«Креативне підприємництво» для студентів ПУЕТ 

У рамках реалізації проєкту Creative 
Spark 

Пахомова І. В., Ткаченко А. С., Юрко І. В., 
Шимановська-Діанич Л. М., Івасенко О. А., 
Михайленко О. М., Лісіца В. В. 

110 Участь в Ukraine Creative Spark Policy Forum Британська Рада  Пахомова І. В. 

111 Участь у презентації та обговоренні програми 
державної підтримки суб’єктів МСП «Доступні 
кредити 5–7–9 %» 

Офіс розвитку МСП, 
Мінеконом 

Пахомова І. В., Михайленко О. М., Юрко І. В. 

112 Круглий стіл щодо започаткування співпраці в 
рамках Полтавського регіонального Інвестиційного 
офісу «Влада для бізнесу – G2B» 

Полтавська ОДА Пахомова І. В. 

113 English Learning select, online course British Council Устьян О. Ю., Пахомова І. В., Колісник Т. О. 

114 Креативна економіка: ключові факти та цифри Навчання за проєктом Сreative Spark/ 
British Council Ukraine, 
Національний консорціум проєкту 
Creative Spark 

Пахомова І. В., Устьян О., Ткаченко А., 
Шимановська-Діанич Л., Юрко І. 

115 Webinar “Teaching Creative Entrepreneurship: A 
Tutor’s Perspective” (Українська інженерно-
педагогічна академіята Університету Бедфордширу 
(Велика Британія) 

Устьян О. О. 
Пахомова І. В. 

116 Вебінар «Пошук креативних ідей для стартапів» Львівська бізнес-школа Пахомова І. В. 

117 Організація та проведення вебінару з приводу 
проведення конкурсу Big Idea Challenge 2020 

Проведення регіонального конкурсу 
Big Idea Challenge 2020 у рамках 

Устьян О. О. 
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118 Проведення оцінювання та відбір бізнес-відео-
пітчів 

релізації проєкту Creative Spark Команда Creative Spark 

119 Презентація бізнес-проєктів Команда Creative Spark 

120 Участь у національному конкурсі Big Idea 
Challenge 2020 

British Council Ukraine Команда Creative Spark 

121 Онлайн курс з маркетингу «Папа Бренда» Fedoriv Agency Пахомова І. В. 

122 Віртуальний шеф. Як зберегти продуктивність 
команди 

Програма KMBS Пахомова І. В. 

123 Організація та проведення захисту бізнес-проектів 
учасників проєкту Creative Spark (студенти (в т. ч. 
іноземні, підприємці, представники громадського 
сектора) 

У рамках конференції XLІІІ Міжна-
родної наукової студентської конфе-
ренції за підсумками науково-дослід-
них робіт «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У 
ХХІ СТОЛІТТІ» 

Пахомова І. В., Ткаченко А. С., Устьян О. Ю. 
Юрко І. В., Михайленко О. М., Лісіца В. В. 
Балабан М. П., Шимановська-Діаніч Л. М. 

124 ХАТАТОН  Hack the Culture House of Europe Пахомова І. В., Устьян О. Ю. 

125 Онлайн-семінар «Як писати аналітичні матеріали»  МФ Відродження в межах 
“Ініціативи з розвитку аналітичних 
центрів”, яку виконує за підтримки 
Посольства Швеції 

Вергал К. Ю., Кузьменко О. К. 

126 Стратегічна сесія з розроблення сторінки Вступника ПУЕТ Пахомова І. В. 

127 Курс «Вступ до підприємництва» London Metropolitan University, 
British Council 

Пахомова І. В., Устьян О. Ю. 

128 Accelerating technology: University’s proactiveness to 
use emerging technologies across all activities 

British Council. Серія вебінарів  між 
університетами Великої Британії та 
Східного партнерства з метою 
обміном досвідом у відповідь на 
Covid-19 

Пахомова І. В 

129 «Чи відійдуть університетські кампуси в минуле?» Пахомова І. В. 
Ткаченко А. С. 

130 What is the future of online assessment for 
universities? 

 Огуй Н. І., Пахомова І. В. 

131 Конференція по проектному менеджменту  Полтавська Платформа+Нова 
Полтава  

Пахомова І. В., Ткаченко А. С., Юрко І. В. 

132 Курс «Проєктний менеджмент у культурі» У рамках програми Culture and 
Creativity 

Лозова О., Пахомова І. 
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133 Школа організацій із розвитку підприємництва. 
Заявка у групу експертів для реалізації 2 
компонента «На варті інтересів бізнесу» 

Фонд «Східна Європа» Програма 
USAID «Конкурентоспроможна 
економіка України» 

Пахомова І. 

134 Обмін досвідом із проєктним менеджером у сфері 
креативних індустрій. Директор MSTERAHUB 
Італія – Паоло Монтемурро (вебінар) 

Інститут стратегії культури Пахомова І. В. 

135 A playful approach to creative economy 
entrepreneurship development (webinar) 

British Council 
Coventry University 

Нестуля С. І., Пахомова І. В., Перегуда Ю. В., 
Артеменко А. В. 

136 Розширене засідання робочої групи з питань 
розроблення Стратегії регіонального розвитку 
Полтавської області на 2021–2027 роки та Плану 
заходів з її реалізації на 2021–2023 роки 

Полтавська ОДА Педченко Н. С., Барибіній Я. О., Бірті Г. О., 
Гаркуші С. В., Гончаренку В. В., 
Іванову Ю. В., Манжурі О. В., 
Пантелеймоненку А. О., Пахомовій І. В., 
Петренко І. М., Ткаченко А. С., Юрко І. В. 

137 Інформаційна сесія_Презентація конкурсу 
«Механізм розвитку громадського суспільства 
України: підвищення ролі громадянського 
суспільства для кращого врядування, прав людини 
та культури» 

Представництво ЄС Пахомова І. В. 

138 Заявка на участь у секторальній робочій групі з 
розвитку та підтримки МСП 

Офіс розвитку МСП 
Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України 

Пахомова І. В. 

139 Участь у робочій зустрічі з організації 
Секторальної робочої групи з питань МСП за 
головуванням Мінекономіки 

Мінекономіки Пахомова І. В. 

140 Академія публічності Інститут Масової Інформації Пахомова І. В. 

141 Онлайн-конференція «Місцевий бізнес в умовах 
коронакризи: можливості та підтримка» 

The Aspen Institute Kyiv Пахомова І. В. 

142 Церемонія нагородження фіналістів конкурсу Big 
Idea Challenge 2020 

British Council 
London Metropolitan University 

Пахомова І. В. 
Устьян О. Ю. 

143 BootCamp з менторства МенторZ Українська Академія Лідерства Пахомова І. В. 

144 Організація та проведення студійного онлайн-на-
вчання для учнів старших класів «Як організувати 
власну справу, із чого почати власний бізнес?» 

Виконавчий комітет Полтавської 
міської ради  

Пахомова І. В., Ткаченко А. С. 
Виконавці: Балабан П. Ю., Балабан М. П., 
Юрко І. В. 
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4.3. Звіт про роботу науково-тренінгової лабораторії «Школа НАССР» 

До роботи науково-тренінгової лабораторії «Школа НАССР» були залу-

чені: декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу Ткаченко А. С., 

доценти кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 

Назаренко В. О., Горячова О. О., старший викладач кафедри готельно-ресто-

ранної та курортної справи Рибакова С. С., головний спеціаліст Полтавського 

обласного управління Держпродспоживслужби Катеренчук Н. М.  

Науково-тренінговою лабораторією  за кошти замовників (фізичних та 

юридичних осіб) було виконано заходи за 4 напрямами: 

 

1. Освітні заходи: 

1.1. Тренінги для працівників закладів освіти Щербанівської ОТГ, 

Великосорочанської ОТГ, Мачухівської ОТГ, Ковалівської ОТГ, м. Миргорода, 

смт Семенівка, смт Шишаки на тему «Упровадження системи НАССР у шкіль-

них та дошкільних навчальних закладах». 

1.2. Тренінг «Впровадження системи НАССР для операторів ринку харчо-

вих продуктів» 7 грудня 2019 року для ТОВ «Діадема» вартістю 14 000 грн. 

1.3. Тренінги «Впровадження системи НАССР для бізнесу» (у рамках 

централізованих заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Полтавській області на 2017–2020) 11–13 грудня 2019 року 

загальною вартістю 50 000 грн. 

1.4. Майстер-класи для директорів шкіл Полтавської області в рамках 

співпраці з ПОІППО на тему «Упровадження системи НАССР у шкільних та 

дошкільних навчальних закладах». 

1.5. Практичний семінар «Упровадження системи HACCP для операторів 

ринку харчової промисловості» в рамках співпраці Полтавського університету 

економіки і торгівлі із Центром інформаційної підтримки бізнесу м. Суми, що 

заснований на базі ГО «Рада молодих вчених» за підтримки ЄБРР у рамках 

ініціативи Європейського Союзу #EU4Business 1 (17 червня 2020 року). 

 

2. Консультаційні послуги з розроблення пакета документів та 

впровадження системи НАССР 

- виконано консультаційні послуги з розроблення пакета документів та 

впровадження системи НАССР для закладів освіти Терешківської, Щербанів-

ської ОТГ, ТОВ «Україна», ТОВ «Сади Карлівщини», Семенівського будинку-

інтернату, Кременчуцької ЗОШ № 26, спортивного дитячого закладу оздоров-

лення і відпочинку «Олімпійські надії» – загальне фінансування виконаних робіт 

175 000 грн.  

 

3. Проєктна діяльність: 

3.1. Подано проєкт на фінансування Полтавською обласною державною 

адміністрацією за напрямом «Упровадження системи управління безпечністю 

харчовими продуктами НАССР» у рамках «Програми розвитку наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності Полтавської області на 2020–2023 

роки». 
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3.2. Подано та підтримано проект на фінансування Полтавською міською 

радою в рамках Стратегії економічного розвитку міста Полтави на період до 

2027 року (проведення тренінгів, написання посібника) – загальна вартість 

фінансування 100 000 грн. 

3.3. Подано проєкт у рамках КА-2 Improvement of Food Safety Management 

Educational Programs (IFSMEP) Reference number 619218-EPP-1-2020-1-UA-

EPPKA2-CBHE-JP.  
3.4. Подано та підтримано проєкт Erasmus + за напрямом Жан Моне 

«European Experience of Implementation of the food safety management system 

HACCP (Hazard analysis and critical control points)» – загальна вартість 

фінансування 28 000 євро.  

 

4. Наукова діяльність: 

4.1. Опубліковано статтю у науковому фаховому виданні «Науковий 

вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» «Наукове обґрунтування 

впровадження системи НАССР під час виробництва соків» (Ткаченко А. С., 

Суткович Т. Ю., Горячова О. О., Сокіл А. А,, Ковальчук Х. І.); 

4.2. Опубліковано статтю у науковому фаховому виданні «Технологічний 

аудит і резерви виробництва» DEVELOPMENT OF THE SAFETY 

MANAGEMENT SYSTEM DURING THE PRODUCTION OF FLOUR 

CONFECTIONERY (Ткаченко А.С.); 

4.3. Опубліковано статтю в науковому фаховому виданні, включеного до 

бази даних Scopus «Східно-Європейський журнал передових технологій» 

«MANAGING SAFETY OF THE DEVELOPED CAKES MADE FROM ORGANIC 

RAW MATERIALS WITH IMPROVED FATTY-ACID COMPOSITION» 

(Ткаченко А. С., Басова Ю. О., Кобищан А. Д.).  
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4.4. Звіт про роботу Молодіжного бізнес-центру 

У 2019–2020 навчальному році виконання поставлених завдань МБЦ 

здійснювалася через проведення інформаційно-консультативної роботи з напря-

мів: організація власної справи; розроблення бізнес-планів; організаційно-

правові питання підприємництва; фінансові питання; податковий облік; 

проведення маркетингових досліджень. 

Трьома складовими підготовки до підприємницької діяльності, що пропонує 

МБЦ виступають: 

- проведення тренінгів;  

- консультативна допомога у створенні бізнес-проєктів і започаткуванні 

бізнесу; 

- допомога в установленні бізнес-контактів з інвесторами, потенційними 

постачальниками. 

Особливостями роботи МБЦ у минулому навчальному році була активна 

участь викладачів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у 

проєкті Creative Spark із розвитку креативного підприємництва. Це дозволило 

залучити в роботу МБЦ не лише студентів, але й не студентську молодь, яка 

бажала організувати власну справу. 

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 розроблення бізнес-

плану до презентації та пошуку інвесторів. Консультативна допомога у 

створенні бізнес-проєктів проводилася тренерами МБЦ у дистанційній формі. 

У роботі МБЦ взяли участь 23 учасники, які розробили власні бізнес-

проекти. За результатами роботи були підготовлені тези та виступи на 

студентській конференції в кількості 14 учасників. 

За результатами навчання був проведений конкурс інвестиційних проєктів, 

організований молодіжним бізнес-центром ПУЕТ, в якому взяли участь 11 біз-

нес-планів, розроблених випускниками молодіжного бізнес-центру, дев’ять з 

яких були рекомендовані для участі в чемпіонаті «Молодежь и предприни-

мательство» в м. Гомель та Всеукраїнському конкурсі бізнес-проєктів у м. Київ, 

а саме: 

1. Проєкт «Виготовлення дизайнерських шопперів» Говтвяниця К. В. 

(МЕВ МБ – 21) (консультант Юрко І. В.). 

2. Проєкт «Організація квест-екскурсії за допомогою Телеграм-Боту» 

Власенко Є. О. (Філ-51м), Шалун К. М. (ПР-31) (консультант Юрко І. В.). 

3. Проект «Бренд одягу з ексклюзивними малюнками ручного розпису» 

Сапун С. В. (ТТП ТКД-41) (консультант Юрко І. В.). 

4. Проєкт «Організація майстерні оригінальної кераміки та креативних 

подарунків «Теракотова Черепаха» Волощенко В. (консультант Михайлен-

ко О. М.). 
5. Проєкт «Організація студії відеозйомки КАКТАМ production» 

Хоменко Б. (консультант Михайленко О. М.). 
6. Проєкт «Формування нової культури вживання алкоголю» Тютюн-

ник К. (ГО «Полтавська платформа») (консультант Юрко І. В.). 
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7. Проєкт «Повторне використання відходів для виробництва дерев’яної 
продукції» Огуй Я. (ПТЛб-11) (консультант Юрко І. В.). 

8. Проєкт «Організація роздрібної торгівлі продуктами здорового 

харчування» Пазенко І. М. (ТТП ТКД б-41) (консультант Юрко І. В.). 

9. Проект «Вирощування органічної малини в закритому ґрунті» 

А. О. Корнєва (ТТП ТКД б-41) (консультант Юрко І. В.). 

 

Проте через пандемію чемпіонат в Гомелі був відмінений, а Всеукраїнський 

конкурс бізнес-проєктів перенесений на жовтень 2020 року. 
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4.5. Звіт про роботу курсів підготовки до ЗНО 

 З метою підготовки випускників закладів загальної середньої освіти та 

випускників минулих років  до зовнішнього незалежного оцінювання знань та 

підвищення загального рівня знань майбутніх студентів із фундаментальних 

дисциплін організовано курси підготовки до зовнішнього незалежного оціню-

вання знань за вечірньою формою навчання з 1 жовтня 2019 року по 30 квітня 

2020 року (Наказ по університету № 206-Н від 23 вересня 2019 року). 

 З початку 2019-2020 навчального року (вересень-жовтень) було проведено 

рекламну кампанію з набору на курси підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання: виготовлені та розповсюджені рекламні буклети серед випускників 

ЗЗСО м. Полтава; розміщено оголошення на сайті університету, в інтернет 

мережах Facebook, Instagram; розміщено оголошення в міському транспорті. 

 Навчатися на курси підготовки до ЗНО прийшли навчатися 113 слухачів, 

що на 37 більше, ніж минулого року ( Розпорядження про зарахування слухачів 

№158а-У від 1 жовтня 2019 року). 

 Перед початком занять було проведено збори з питань організації 

освітнього процесу для слухачів курсів підготовки до ЗНО. 

Затверджено вартість навчання на довгострокових курсах підготовки до 

ЗНО навчання з дисциплін (215 грн/місяць). 

 Складено розклад занять для слухачів курсів підготовки до ЗНО вечірньої 

форми навчання в ПУЕТ.  

 З 1 жовтня 2019 року по 30 квітня 2020 року організовано освітній процес 

і забезпечено виконання програм курсів підготовки до ЗНО з дисциплін: 

українська мова і література, математика, іноземна мова (англійська), історія 

України, географія за програмами старшої школи (повна загальна середня 

освіта). 

Освітній процес на курсах підготовки до ЗНО забезпечувався штатними 

викладачами університету та запрошеними вчителями закладів загальної 

середньої освіти.  

Щомісяця були заповнені табелі на оплату проведених викладачами 

навчальних занять, які  здійснювалася за ставками погодинної оплати праці. 

(Наказ по університету №8-П від 26 вересня 2019 року). 

Щомісяця проводилася перевірка відвідування занять слухачами та оплата 

за навчання на курсах підготовки ЗНО. 

Для навчальних занять на курсах були роздруковані контролюючі тестові 

завдання з кожної дисципліни 5 робіт за кількість слухачів. 

Освітній процес на курсах підготовки до ЗНО органічно поєднувався з 

профорієнтаційною роботою, що дозволило майбутнім абітурієнтам усвідомлено 

знайомитися з умовами та перевагами навчання в університеті. 

Слухачі курсів приєдналися до університетських груп в соціальних мережах 

Facebook, Instagram… 

Слухачі курсів були запрошені на Дні відкритих дверей, Дні гостинності, 

Дні професійної майстерності та інші  університетські заходи. 

Програму навчальних занять на курсах підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання за вечірньою формою навчання було  скорочено  

відповідно до наказу по університету від 11 березня 2020 року № 53-Н «Про 
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тимчасове призупинення освітнього процесу на період карантину» у зв’язку з 

поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Розпорядження про відрахування 

слухачів курсів № 45-Увід 30 квітня 2020 року). 

Після закінчення слухачі отримали посвідчення, яке має право на додаткові 

бали на спеціальності 181 та 162 у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» відповідно до Додатка 2 Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України. 
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4.6. Звіт про роботу Культурно-лінгвістичного центру Китаю  

Культурно-лінгвістичний центр Китаю ПУЕТ (далі Центр) діяв на основі 

Положення про Центр, ухваленого Вченою радою та затвердженого ректором 

університету у вересні 2010 року та наказу університету Про роботу Поетапних 

короткотермінових курсів китайської мови Культурно-лінгвістичного центру 

Китаю у 2019–2020 н. р. Діяльність Центру забезпечувалася працівниками: ди-

ректором, доцентом кафедри міжнародної економіки та міжнародних економіч-

них відносин А. В. Артеменко та бухгалтером Ю. В. Кисельовою. Протягом 

2019–2020 н. р. у центрі працювали викладачі китайської мови Чжан Інін та Лі 

Юаньюань. 

 Упродовж жовтня-березня 2019–2020 н. р. Центром організовувалася робота 

короткотермінових поетапних курсів китайської мови за такими рівнями: 

початковий, елементарний, нижче за середній, середній, вище за середній. У 

звітний період навчання здійснювалось для 76 слухачів короткотермінових 

поетапних курсів китайської мови. Загальна сума фінансових надходжень за 

надання освітніх послуг протягом жовтня-березня 2019–2020 н. р. від осіб, які 

були слухачами Центру становить 124 тисячі 850 грн. 

 З метою популяризації китайської мови та культури впродовж 2019-2020 н. р. 

було здійснено ряд таких заходів: 

1. У вересні 2019 р. директором центру було запрошено викладачів китай-

ської мови, громадян КНР, з Інституту Конфуція Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна для провадження навчальної діяльності 

Центру. 

2. У жовтні 2019 р. розроблено та підписано Наказ «Про роботу Поетап-

них короткотермінових курсів китайської мови Культурно-лінгвістичного цент-

ру Китаю університету у 2019–2020 навчальному році». 

3. У вересні-жовтні 2019 р. було проведено рекламну кампанію щодо 

залучення слухачів до навчання на короткотермінових поетапних курсах китай-

ської мови. 

4. У жовтні 2019 р. слухачам курсів було проведено презентацію 

екзамену HSK – стандартизованого кваліфікаційного екзамену з китайської мови 

для осіб, які не є носіями китайської мови; а також презентацію стипендіальних 

програм Інституту Конфуція за підтримки Міністерства освіти КРН. 

5. Навчальну дисципліну «Основи китайської мови» було введено до 

загальноуніверситетського банку вибіркових дисциплін для здобувачів вищої 

освіти за першим (бакалаврьским) рівнем. 

6. Протягом жовтня-березня 2019–2020 н. р. щомісячно проводилися 

зібрання розмовного клубу, де слухачі мали змогу поділитися досвідом пере-

бування в Китаї на навчанні або під час туристичної поїздки та давали практичні 

поради тим, хто планує вирушити до Китаю; читали китайську поезію; ознайом-

лювалися з культурою та традиціями Китаю, національними іграми, стравами, 

святами та іншими способами організації дозвілля. 
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4.7. Звіт про роботу адміністративно-господарської частини 

Виконання плану заходів, спрямованих на утримання матеріально-

технічної бази й управління інфраструктурою  

У звітному періоді проводилися поточні та капітальні ремонти приміщень 

навчального корпусу і студентських гуртожитків: 

- оздоблювальні роботи в гуртожитку № 1 (санвузли – 12 428 грн, коридо-

ри – 8 085 грн); 

- ремонт аудиторій 317 (16 367 грн), 228; 

- частковий ремонт паркетного покриття та сцени в актовій залі 

(43 710 грн); 

- ремонт водозливної системи: 

 спорткомплексу – 30472 грн. 

 актової зали, бібліотеки – 22817 грн. 

- ремонт жилих кімнат у гуртожитках №1–4; 

- ремонт коридору в навчальному корпусі – 6100 грн.; 

- капітальний ремонт 4 жилих кімнат в гуртожитку № 2 – 22 733 грн. 

У гуртожитку № 1 проведена модернізація теплопункту й установлений 

регулятор тепла з контролером та датчиками температури для регулювання 

теплоносія залежно від температури зовнішнього повітря, що в подальшому 

дозволить економити витрати на опалення в опалювальний період (51989 грн.); 

У гуртожитку № 2 постійно проводиться ремонт стаціонарних електроплит 

– 47 039 грн, а за приписом Полтавагазу для гуртожитку № 1 розроблена проєкт-

на, технічна документація щодо заміни вузла обліку газу (9 152 грн) та на суму 

86 661 грн заключний договір на виконання цих робіт. Постійно проводиться 

технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання для 

недопущення аварійних ситуацій. 

Для підтримання теплового режиму у приміщеннях проводяться ремонти 

металопластикових вікон, заміна склопакетів, витрачено близько 40 тис. грн. 

Значні витрати на поточні ремонти ліфтів у гуртожитках та на технічне 

обслуговування ліфтів (понад 60 тис. грн), але це необхідно для безпеки тих, хто 

проживає. Отже, постійно звертаємо увагу тих, хто мешкає в гуртожитках, на 

правильну експлуатацію ліфтового обладнання. 

Виконано роботи з улаштування штучного покриття футбольного поля, 

установки воріт футбольних та проведено частковий ремонт огорожі футболь-

ного поля, витрачено 590 тис. грн. 

Відповідно до припису ДСН замовлено проєкт з упровадження автома-

тичної пожежної системи зв’язку й сигналізації. Вартість проєктних робіт 

144 тис. грн. 

Відповідно до Програми «Безбар’єрна Україна» улаштували до навчаль-

ного корпусу пандус (82 тис. грн). 

На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці також на 

роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих 

температурних умовах, працівники господарського персоналу забезпечені за 

встановленими нормами спеціальними одягом, взуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту на суму 30 625 грн. 



162 

Працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці 

(8 ос.), забезпечуються молоком – 17 749 грн відповідно до Атестації робочих 

місць. 

Постійно ведеться контроль за дотриманням законодавства про охорону 

праці, створенням безпечних і шкідливих умов праці, належних виробничих і 

санітарно-побутових умов. За результатами перевірок сектором охорони праці 

видано керівникам підрозділів університету 15 приписів із призначенням строків 

усунення виявлених недоліків. В основному недоліки усунені. 

У 2019–2020 н. р. пройшли медогляд – 43 працівники гуртожитків, 

електрики, оплачено – 13 877 грн. 

В університеті не влаштовували подовжені канікули та не відключали 

тепло по гуртожитках і навчальному корпусі. Ніяких обмежень водопостачання 

гуртожитків, навчального корпусу не застосовувалось (крім відключень містом). 

Працівниками відділу теплоенергетики виконано обов’язкові обсяги робіт, 

що викладені в листі Полтаватеплоенерго щодо підготовки до опалювального 

сезону 2019–2020 н. р. навчального корпусу і гуртожитків, отримані Акти готов-

ності об’єктів університету до опалювального сезону 2019–2020 н. р., на що 

витрачено близько 15 тис. грн. 

Технічними службами адміністративно-господарської частини (АГЧ) ство-

рені належні умови для безперебійного функціонування інженерних систем уні-

верситету і студентських гуртожитків: забезпечення електропостачання, тепло-

постачання, водопостачання, водовідведення, газопостачання, вентиляції, утри-

мання ліфтів, ведення договірної роботи за вказаними напрямами. 

Майже 20 % кошторису на ремонтні роботи витрачається на ремонт 

внутрішніх і зовнішніх водопроводно-каналізаційних мереж.  

Так, у 2019–2000 н. р. проведені ремонти дворових каналізаційних мереж, 

чистка і ремонт колодязів підрядними організаціями на суму 67 577 грн. 

Відділом матеріально-технічного постачання своєчасно проводилось 

постачання будівельних матеріалів, меблів та інших товарів для забезпечення 

освітньої діяльності. Так, у 2019–2020 н. р. для навчального корпусу придбано 

меблі на суму – 71 тис. грн, для гуртожитків – 286 212 грн, у т. ч. для гуртожитку 

№ 1 – 70 386 грн, гуртожитку № 2 – 74 000 грн, гуртожитку № 3 – 31 337 грн, 

гуртожитку № 4 – 30 667 грн, у т. ч. закуплені: матраци на ліжка, постільна 

білизна, стільці, табурети. 

Службою коменданта навчального корпусу постійно 7 днів на тиждень 

ведеться робота з підтримання в належному санітарному стані всіх приміщень 

навчального корпусу, у тому числі виконують вантажно-розвантажувальні робо-

ти. Постійно працювала роздягальня з 8 годин до останнього відвідувача. 

Для забезпечення умов праці в університеті щорічно виконується комплекс 

заходів з поліпшення стану охорони праці та виробничого середовища, запобі-

гання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям 

та пожежам, у ІІ пол. 2019 року виконано заходів на суму – 200 тис. грн. 

Протягом року виробничі служби та лабораторії забезпечуються мийними 

та засобами для дезінфекції (милом, «хлореллю» та іншим) – 43 тис. грн. 
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Проводиться профілактична дезінфекція приміщень та місць загального 

користування гуртожитків – 30 649 грн. На вивіз побутових відходів витрачено – 

93 тис. грн, вартість послуг прання білизни в гуртожитках – 81 тис. грн. 

Витрати на комунальні платежі становлять значну частину кошторису. 

Розрахунки за електроенергію проводяться двома зонними лічильниками, 

встановленими в гуртожитках, що дозволяє економити близько 15 % коштів. 

Службою відділу не допускалися витрати через протікання мереж: постій-

но та своєчасно реагували й ліквідували пошкодження та замінювали зношені 

елементи системи водопостачання та водовідведення. З 05.02.2020 р. підвищено 

ціни на холодну воду та водопостачання, що призвело до збільшення витрат. 

Енергозбереження: проведено модернізація та заміна електрообладнання в 

каналізаційно-насосній станції (14 394 грн) гуртожитку № 1 (4 333+21 960 = 

26 293 грн), продовжується заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи – 

17 178 грн. та світильників – 32 567 грн. 

Щоб привабливіша стала територія перед навчальним корпусом 

університету, що порадує не тільки студентів і співробітників, а й  мешканців 

району, звернулися в міську раду м. Полтави за допомогою влаштування скверу. 

Цей ландшафтний проєкт включено у план Програми реконструкції капітального 

ремонту, благоустрою та впорядкування парків, скверів, бульварів та інших 

земельних зон та зелених насаджень у місті Полтава. 

Здійснено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння 

(вогнегасників) – 9656 грн. Закуплено протипожежний інвентар (пожежні шафи, 

крани, рукава, стволи) та первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники) на суму 

– 8976 грн. 

Працівниками служби головного енергетика для належної організації та 

забезпечення утримання експлуатації й обслуговування електроустановок 

відповідно до затвердженого плану покращення МТБ університету проведено 

такі заходи: 

- установлено нову внутрішню кабельну мережу у приміщеннях 

бібліотеки; 

- оповіщено стан безпеки електрообладнання університету (складено 

технічний звіт та акт); 

- здійснено профілактичну перевірку й випробування заземлювальних 

пристроїв та електроустаткування (складено технічні звіти). 

Із 12 березня 2020 р. установлено карантин з метою запобігання поши-

рення гострої респіраторної хвороби COVID-19. В університеті й гуртожитках 

неухильно дотримуються протиепідемічних та профілактичних заходів. На ці 

заходи на сьогодні витрачено більше 30 тис.грн. 

Активно йде підготовка до опалювального сезону 2020–2021 рр.: 

- переобладнання модемного зв’язку в даховій котельні – 8 297 грн; 

- повірка манометрів для бойлерних – 4 004 грн; 

- повірка комерційного вузла обліку газу дахової котельні;  

- перевірка димових, вентиляційних каналів, атестація вентсистем у 

лабораторіях, котельні, навчальному корпусі, гуртожитках – 3 648 грн; 
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- проводяться електровимірювальні роботи електрообладнання у 

приміщеннях освітнього корпусу, гуртожитках № 1-4, КНС, спортивному 

корпусі – 10 320 грн. 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

Матеріально-технічна база університету повинна постійно вдосконалюва-

тися з метою забезпечення сприятливих умов для навчання побуту та праці 

студентів і співробітників із визначенням пріоритетних напрямів, етапності та 

концентрації фінансових і матеріальних ресурсів. 

Стратегічні завдання:  

- формування соціальної інфраструктури, яка б забезпечувала ефективне 

функціонування університету відповідно до міжнародних стандартів; 

- реалізація акредитаційних вимог до матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу (навчальні площі, лабораторна та комп’ютерна бази, 

спортивні споруди). 
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4.8. Звіт про фінансово-господарську діяльність ПУЕТ 

 

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У придбання основних засобів і нематеріальних активів за 2019–

2020 н. р. університетом вкладено 3267,5 тис. грн, у тому числі: 

- придбане програмне забезпечення на суму 62,5 тис. грн; 

- придбано:  

- комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки на 

1 781,8 тис. грн; 

- меблів та предметів облаштування на 446,9 тис. грн; 

- спеціального обладнання, устаткування та інших основних засобів на  

329,8 тис. грн; 

- поповнено бібліотечні фонди на 101,0 тис. грн; 

- оновлено штучне покриття футбольного поля на 545,5 тис. грн. 

У реконструкцію та ремонти приміщень університету вкладено 

1 571,3 тис. грн. 
Витрати університету на підготовку науково-педагогічних кадрів у 

2019–2020 навчальному році становили 99,4 тис. грн, у тому числі: 

- надруковано та видано монографій, опубліковано статей у «Науковому 

віснику ПУЕТ» та інших виданнях на 43,0 тис. грн; 

- відшкодовано науково-педагогічним працівникам вартість публікацій в 

науково-метричних базах на суму 39,6 тис. грн; 

- витрати коштів на підтримання чинності патентів становили – 

16,8 тис. грн. 

Заробітна плата з нарахуваннями за 2019–2020 н. р. становила 

61 741,1 тис. грн. Заробітну плату в університеті підвищували з 01 січня 2020 р. 

на 15,3 %. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників університету за 

2019–2020 н. р. становила 8 286,50 грн, у тому числі середньомісячна заробітна 

плата науково-педагогічних працівників – 10 692 грн, адміністративно-обслуго-

вувального, навчально-допоміжного та господарського персоналу – 7 190 грн. 

На виплату стипендій студентам із коштів університету витрачено 

321,6 тис. грн. 

На виконання соціальних програм університету у 2019–2020 н. р. 

використано 2915,4 тис. грн коштів, з них:  

- на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівників до 

щорічної відпустки – 1950,8 тис. грн;  

- на культурно-масову роботу, охорону праці, медичне обслуговування та 

санітарний огляд – 207,6 тис. грн;  

- на виплату матеріальної допомоги у зв’язку з виходом на пенсію та 

матеріальної допомоги ветеранам – 19,8 тис. грн;  

- позики докторам наук – 390,0 тис. грн;  

- подаровані квартири докторам наук – 347,2 тис. грн.  

Витрати на студентське самоврядування становили 275,1 тис. грн. 
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5. Основні завдання з підвищення якості підготовки фахівців на 2020–

2021 навчальний рік 

 

1. Привести Статут Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» у відповідність до вимог Закону 

України «Про освіту». 

2. Забезпечити створення інклюзивного освітнього середовища як 

сукупності умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, 

виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та 

можливостей. 

3. Покращити показники діяльності університету за критеріями 

міжнародних рейтингів з метою входження до них. 

4. Створити сталий фонд (ендавмент) для залучення додаткових 

фінансових ресурсів, в тому числі за рахунок внесків членів Асоціації 

випускників університету та забезпечити застосування фандрайзингу з метою 

фінансування загально-університетських проектів, в тому числі грантів, 

стартапів, науково-дослідних робіт та соціальних проектів. 

5. Вивчити та запровадити мережеві форми здобуття освіти за участі 

різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних 

засадах. 

6. Розробити власні або запровадити існуючі моделі змішаного навчання 

(blended learning) на денній та заочній (дистанційній) формах навчання з 

використанням навчальних платформ (Blackboard, Moodle та ін.) шляхом 

поєднання елементів традиційного та он-лайн навчання з подальшим 

оцінюванням якості знань студентів. 

7. Сформувати сегмент відкритих он-лайн курсів. 

8. Інтеграція Інституту міжнародної освіти в діяльність університету та 

пошук нових шляхів набору іноземних студентів в умовах COVID-19. 

9. Забезпечити формування та розвиток на базі університету 

інноваційного хабу, націленого на ефективний трансфер технологій та 

комерціалізацію. 

10. Забезпечити комерційне використання матеріально-технічної бази 

університету: використання їдалень, спортивних залів та майданчиків для 

надання послуг населенню; погодинна оренда аудиторій, холів та залів для 

організації відповідних заходів в вихідні та в вечірній час; оренда обладнаних 

приміщень для бізнес-інкубатора та студентських підприємств. 

 

 

 


