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1. Університет входить в ТОП-10 кращих економічних 
вузів країни! За рейтингом МОН 2018 ПУЕТ посідає 
7 місце серед кращих приватних ЗВО України.

2. 57 років на ринку освітніх послуг. Понад 90 000 ви-
пускників.

3. Викладачі ПУЕТ: визнані науковці та успішні біз-
несмени-практики.

4. Успішно готує професіоналів у своїй справі для 
України та ще 35 країн світу. 

5. Навчальні програми синхронізовані з вітчизняними  
та міжнародними освітніми стандартами.

6. Розгалуджена мережа міжнародних освітніх зв’язків 
(всього 91 університет / організація в 32  країнах).

7. Є учасником програми «подвійний диплом» з 
університетами Європейського Союзу.

8. Інноваційні підходи до викладання навчальних 
дисциплін.

9. Теоретичні знання постійно закріплюються на прак-
тиках та стажуваннях вітчизняних та закордонних 
підприємств.

10. Студентське самоврядування з безмежними мож-
ливостями для особистісного розвитку. ПУЕТ впер-
ше в Україні запровадив Студентську раду та поса-
ду Омбудсмена.

Чому бути студентом 

ПУЕТ – це круто?

Щиро вітаю вас із Днем знань і початком нового навчального 
року!

«Серце тоді насичується, коли воно освічується», – казав наш 
великий любомудр Сковорода. Правду казав, адже знання – це 
свобода мислення й діяння, бо освічена людина не піддаєть-
ся маніпулюванню; це майстерність володіння найпотужнішою 
зброєю, бо освічена людина здатна вщент розбити брехню 
чи розвінчати міф; це упевненість у майбутньому, бо освічена 
людина знає, як змінити світ на краще. 

Дорогі студенти! Ми пишаємося вами, як найдорожчим скар-
бом, цінуючи ваш молодечий запал, творчу обдарованість, 
амбітність, індивідуальність та ініціативність. В університету 
тривала історія, але саме ви визначаєте його обличчя, харак-
тер, дух, потенціал і поступ. Нехай успіхи племені молодого в 
опануванні професійних знань, сміливість у досягненні накрес-
лених цілей підтверджують правильність обраного шляху й пер-
спективність багаторічної діяльності вишу.

Високодостойні викладачі! Вам властиві високий професіо-
налізм, любов і відповідальне служіння справі, котра стала 
життєвим сенсом, «сродністю». Тож хай ваші наукові осягнення і 
дослідницька вибагливість, педагогічний досвід та добрий при-
клад сприяють вихованню фахівців найвищої проби та істинних 
співгромадян.

Люба ПУЕТівська родино! Хай новий навчальний рік відкриє 
перед молоддю нові обрії пізнання себе і світу, викладачів і 
співробітників надихне успіхами студентів, а батьків – гордістю 
за своїх дітей. Бажаю кожному з вас щастя, здоров’я, відчуття 
повноти й радості життя, жаги пізнання й відкриття незвідано-
го, сімейного тепла і взаєморозуміння, кохання, яке вивищує над 
земним, буденним, щирої й діяльної підтримки друзів, колег, одно-
думців. Бажаю миру і згоди країні, в якій живемо, яку любимо, яку, 
за Шевченковим заповітом, творимо разом роботящими руками 
й роботящими умами. Хай світло науки і знання просвітить кожне 
серце і засяє над рідною Україною! 

Дорогі друзі!
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Яка 

історія 
університету?

ПУЕТ пройшов шлях від регіонального 
освітнього пункту до класичного закладу 
вищої освіти.

Ліцензія МОН України 
ВО №00123-012301 від 15.05.2017 р.
Університет акредитований за IV рівнем 
(серія PI-IV №1770506 від 28.07.2014 р.)

Яка 

структура 

університету?
1961 рік Навчально-консультаційний 

пункт Львівського торговельно-
економічного інституту

2001 рік Полтавський кооперативний 
інститут реорганізовано у 
Полтавський університет 
споживчої кооперації України

2009 рік Прийняття університету до 
Великої хартії університетів 
(Magna Charta). 
У Болонському університеті 
ректор О. О. Нестуля підписав 
Велику хартію університетів

2010 рік Полтавський університет 
споживчої кооперації України 
перейменовано у 
Вищий навчальний заклад 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»

Створено спеціалізовані вчені 
ради із захисту кандидатських 
та докторських дисертацій

Створено 3 філії університету
• «Миколаївський коледж бізнесу 

і права ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет 
економіки і торгівлі»

• Філія «Білгород-Дністровський 
економіко-правовий коледж» 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»

• Філія «Черкаський економіко-
правовий коледж» ВНЗ 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»

2007 рік
2010 рік
2016 рік 

2010 рік
2015 рік 

2007 рік Рік перших визнань університету 
Полтавський університет 
споживчої кооперації України 
нагороджено грамотами 
англійських інституту «The London 
Skills Institute» та коледжу «London 
Meridian»

1968 рік Факультет Львівського 
торговельно-економічного 
інституту

1970 рік Філіал Львівського торговельно-
економічного інституту

1974 рік Створення кооперативного 
інституту в Полтаві Полтавський 
кооперативний інститут

1989 рік В інституті створений 
Госпрозрахунковий навчально-
виробничий комбінат (НВК) 
лабораторні заняття зі 
спеціальних дисциплін перенесені 
безпосередньо на виробництво

Як здійснюється
управління освітньою 
діяльністю 
університету? Ректор

Проректор

Декан / Директор

Завідувач кафедрою

Викладач

Староста групи

Студент

Ректор – керівник університету, гарант освітньої діяльності та диплому випускника за-
кладу вищої освіти.

Проректор – заступник ректора закладу вищої освіти, відповідальний за певний сегмент 
освітньої діяльності університету.

Декан / Директор – очолює факультет та здійснює управління навчальною, виховною 
та науковою роботою. 

Завідувач кафедри – гарант освітньої програми підготовки бакалаврів та магістрів 
за професійним спрямуванням, а також здійснює оперативне управління навчальною, 
науковою та виховною роботою на кафедрі.

Викладач – педагог, науково-педагогічний працівник університету, який здійснює викла-
дання, методичний та науковий супровід дисципліни / дисциплін.

Староста – виборний представник студентського колективу академічної групи, який 
представляє його інтереси перед адміністрацією факультету / університету.

Студент – замовник освітніх послуг. 

ПУЕТ завжди підтримує 
ініціативу від студентів

Університет

Філії Інститути

Кафедри

Факультети
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Студентське 
самоврядування в ПУЕТ. 

Як воно працює?

Студентська рада ПУЕТ – це незалежний повноправний виборний орган студентського 
самоврядування, метою якого є створення комфортного середовища для всебічного розвит-
ку особистості студента, формуванню лідерських якостей, навичок командної роботи та 
відповідальності.

Ти маєш ідеї? Ти готовий ре-
алізувати свій потенціал? Ми 
чекаємо на тебе! Зроби свій 
вклад в історію ПУЕТ! 
Чекаємо на тебе в ауд. 523а 
Телефон (0532) 50-95-13

Голова Студентської ради

Студентська рада університету 

Студентська рада факультету / інституту, 
Студентська рада гуртожитків

Студентська рада ПУЕТ
структура:

Які форми навчання 
доступні в ПУЕТ?

Денна 
форма навчання є основною. На ній на-
вчається найбільше студентів. Стабільний роз-
клад занять на семестр schedule.puet.edu.ua 
дає змогу робити навчальне планування осо-
бистого й навчального часу студента. Кожен 
семестр завершується заліковим тижнем та ек-
заменаційною сесією. 

Заочно-дистанційна 
форма навчання передбачає, що сту-
дент може працювати й самостійно опановува-
ти навчальний матеріал с дисциплін. Отримані 
знання студенти демонструють під час екза-
менаційної сесії. На початку кожного семестру 
для студентів заочної форми навчання здійс-
нюється «начитка» з навчальних дисциплін.  

Дистанційна 
форма навчання – інноваційний підхід 
до організації навчання в університеті. Така 
форма не передбачає фізичну присутність 
студента в університеті як впродовж семестру 
так й під час екзаменаційної та залікової сесії. 
Опанування навчального матеріалу та екзаме-
наційний підсумковий контроль здійснюється на 
навчальному web-порталі університету 
el.puet.edu.ua

Розклад занять
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Що таке навчальний план?Що таке 
ступінь бакалавра, 
магістра?
Бакалавр – це освітній ступінь, 
що здобувається на першому 
рівні вищої освіти та присво-
юється закладом вищої освіти у 
результаті успішного виконання 
здобувачем вищої освіти освіт-
ньо-професійної програми. Ба-
калаврський рівень вищої освіти 
відповідає сьомому рівню На-
ціональної рамки кваліфікацій і 
передбачає здобуття особою 
теоретичних знань та практич-
них умінь і навичок, достатніх 
для успішного виконання про-
фесійних обов’язків за обраною 
спеціальністю.

Магістр – це освітній ступінь, що 
здобувається на другому рівні 
вищої освіти та присвоюється 
вищим навчальним закладом у 
результаті успішного виконання 
здобувачем вищої освіти відповід-
ної освітньої програми. Обов’яз-
ковою умовою є написання під-
сумкової кваліфікаційної наукової 
роботи. Особа має право здоб-
увати ступінь магістра за умови 
наявності в неї ступеня бакалав-
ра або спеціаліста.

Які види/форми занять 
використовують викладачі?

Лекція – знайомить студентів з основними науково-теоретичними 
положеннями і методологією науки, показує її взаємозв’язок з іншими 
галузями знань. Лекція визначає зміст інших видів навчальних занять 
і тому займає провідне положення стосовно них.

На семінарському занятті студенти розширюють, поглиблюють 
та закріплюють основи теоретичних знань, які отримані на лек-
ції. На семінарах вчаться вільно висловлювати науково-теоретич-
ні положення, відстоювати свою думку, розвивають самостійність 
мислення.

Практичні заняття закріплюють та поглиблюють знання, які були 
отримані на лекціях та під час самостійної роботи. Вони форму-
ють вміння застосовувати їх для розв’язування практичних задач, 
розвивають у студентів навички і якості, які необхідні для професій-
ної діяльності.

Лабораторні заняття забезпечують глибоке засвоєння знань, ак-
тивізують пізнавальну діяльність, дають навички наукового та тех-
нічного експерименту, вчать вмінню оцінювати результати експе-
рименту. 

Індивідуальне заняття застосовується для підвищення рівня підго-
товки та розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів та 
проводиться з окремими студентами. Індивідуальні завдання викону-
ються студентом самостійно під керівництвом викладача.

Cамостійна робота – це вивчення навчальних матеріалів, літера-
тури в процесі підготовки до семінарів, лабораторних занять у сту-
дентів може виникнути потреба порадитися з викладачем, уточнити 
незрозумілі навчальні питання, отримати рекомендації. Це можна 
зробити на консультації з навчальної дисципліни. Графіки кон-
сультацій складаються на кафедрі на оприлюднюються на дошці 
оголошень біля кабінету кафедри. Ця потреба задовольняється 
шляхом організації консультацій. 

Навчальний план – це нормативний документ закладу вищої освіти, на основі 
якого здійснюється організація навчального процесу. Він містить у собі розподіл 
залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план 
навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення 
навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми 
проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
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Будапештському Університеті Метро-
політан (Угорщина)

Верхньосілезькому економічному унівеси-
теті  (Республіка Польща)

Утенівській колегії/ Університеті приклад-
них наук (Литовська Республіка) 

Університеті м. Фоджа (Італійська Респу-
бліка)

Повісланському коледжі у Квідзині (Респу-
бліка Польща)

Бізнес школі PAR (Республіка Хорватія) 

Технологічному освітньому інституті Криту 
(Грецька Республіка)

Вищій школі менеджменту інформаційних 
систем (Латвійська Республіка)

Університеті безпеки в Познані (Респу-
бліка Польща)

Університеті Гранади (Королівство 
Іспанія)

Вищій державній професійній школі у 
Тарнові (Республіка Польща)

Відземському університеті прикладних 
наук (Латвійська Республіка)

Громадському інтегрованому центрі 
професійної підготовки Валлє Ельда 
(Королівство Іспанія)

Які 
основні документи 
студента?

Залікова книжка – навчальний документ сту-
дента, в якому ведеться облік виконання на-
вчального плану та навчальних досягнень 
студента. Вона містить навчальні ідентифіку-
ючі дані про студента такі як фото, прізвище 
та ім’я, факультет, спеціальність та група. 

Перепустка до гуртожитку – внутрішньо 
університетський документ, за яким іден-
тифікують студента-мешканця гуртожитку.

Студентський квиток – це особистий доку-
мент, який містить особисті дані студента та 
визначає його приналежність до навчально-
го закладу. Видається закладом вищої освіти 
на початку навчального року та діє впро-
довж всього періоду навчання.

Перепустка – внутрішньо університетський 
документ, за яким ідентифікують студента та 
його приналежність до університету. В нашо-
му університеті перепустка є універсальним 
засобом ідентифікації в електронній про-
пускній системі, читальному залі, медіа теці, 
електронному читальному залі. 

Чи діють в ПУЕТ програми 
«Подвійний диплом» та Erasmus+?

Навчання за програмою «Подвійний диплом» дозволяє студентам одночасно от-
римати два дипломи: українського державного зразка Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) та європейського 
зразка одного із запропонованих закордонних партнерських закладів вищої освіти за 
спільною освітньою програмою:

Спільна магістерська програма за спеціальностями «Готельно-ресторанна спра-
ва» та «Туризм» з Академією готельного бізнесу та громадського харчування у По-
знані (Республіка Польща)

Спільна магістерська програма за спеціальністю «Бізнес Адміністрування» з Універ-
ситетом Нікосії (Республіка Кіпр)

Спільна магістерська програма за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономіч-
ної діяльності» з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (Латвійська 
Республіка)

Спільна магістерська програма за спеціальністю «Міжнародна економіка» з Універ-
ситетом прикладних наук Шмалькальден (Федеративна Республіка Німеччина)

За детальною інформацією звертайтеся до 
Міжнародного науково-освітнього центру ауд. 216 тел.: (0532) 50-97-95

11

З 2017 року наші студенти мають змогу проходити навчання за програмою міжнародної 
академічної мобільності Erasmus+ KA1. Ця програма фінансується Європейським Союзом. 
Стати учасниками мобільності можуть студенти усіх освітніх рівнів (бакалаври та ма-
гістри) і різних спеціальностей, суміжних з партнерським європейським вишем. Тривалість 
навчання від 3 до 12 місяців. За цей період студенти отримують стипендію у розмірі 750 
Євро на місяць, додатково надаються кошти на дорожні витрати.

Навчання за програмою  Erasmus+ KA1 відбувається в одному з партнерських європейських 
вишів ПУЕТ:
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Як нараховуються 
бали за освітні 
досягнення 
студентів?

Робота і навчання. 
Чи можливо 
поєднувати?

З другого семестру першого курсу кожен студент університету може 
отримати індивідуальний графік навчання. Підставою для надання індиві-
дуального графіку є робота за спеціальністю, вагітність, виїзд за кордон 
на стажування, хвороба або інша поважна причина, яку варто підтвердити 
документально. Зазвичай індивідуальний план надають на один семестр, 
а потім його потрібно поновлювати. Для оформлення індивідуального 
графіку потрібно написати заяву на ім’я декана факультету / директора 
інституту.

Оцінка 
ECTS

Значення 
оцінки ECTS

Кількість 
балів

Оцінка за 
національ-

ною шкалою

Рівень 
компетентності Критерії оцінювання

А Відмінно 90-100 Відмінно Високий (творчий)

Студент виявляє особливі 
творчі здібності, вміє само-
стійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знахо-
дить та опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє використо-
вувати набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у не-
стандартних ситуаціях, пере-
конливо аргументує відповіді, 
самостійно розкриває власні 
обдарування і нахили.

B Дуже добре 82-89 Добре

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)

Студент вільно володіє вив-
ченим обсягом матеріалу, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв’язує вправи і за-
дачі у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допу-
щені помилки, кількість яких не-
значна.

C Добре 74-81

D Задовільно 65-73 Задовільно

Середній 
(репродуктивний)

Студент відтворює значну 
частину теоретичного ма-
теріалу, виявляє знання і ро-
зуміння основних положень; з 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний ма-
теріал, виправляти помилки, 
серед яких є значна кількість 
суттєвих.

E Достатньо 60-64

Студент володіє навчальним 
матеріалом на рівні вищому 
за початковий, значну части-
ну його відтворює на репро-
дуктивному рівні.

FX

Незадовільно 
з можливістю 
повторного 
складання

35-59 Незадовільно

Низький 
(рецептивно-
продуктивний)

Студент володіє матеріалом 
на рівні окремих фрагментів, 
що становлять незначну ча-
стину навчального матеріалу

F

Незадовільно 
з обов’язковим 

повторним 
вивченням

0-34

Студент володіє матеріа-
лом на рівні елементарно-
го розпізнання і відтворення 
окремих фактів, елементів, 
об’єктів.

Чи отримують 
студенти ПУЕТ 
стипендії? 
Які стипендіальні програми діють 
в ПУЕТ?

Претенденти на отримання стипендії мають мати середній бал ака-
демічної успішності за два попередні семестри 5,0 та вагомі наукові, на-
вчальні досягнення.

Стипендіальна програма 
Ректорату університету

Стипендіальна програма 
Вченої ради університету

Стипендіальна програма 
Полтавського міського 

голови

Стипендіальна програма правління 
Центральної спілки споживчих товариств 

України (Укоопспілки)
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Як працює 
бібліотека?

Обсяг фонду на фізичних носіях 
інформації 
близько

Обсяг фонду електронної 
бібліотеки

електронних 
повнотекстових документівЕлектронний каталог 

нараховує

Бібліотека університету є однією з кращих 
університетських бібліотек України. Адмістра-
цією ПУЕТ були створені унікальні умови для 
наукових, творчих та пізнавальних пошуків сту-
дентів, викладачів та працівників університету.

З першого курсу студенти ПУЕТ, яким 
виповнилося 18 років та мають за-
кордонний паспорт мають можливість 
проходження практики на закордонно-
му підприємстві.

За більш детальною інформацією 
необхідно звернутися до:
Міжнародний науково-освітній центр

ауд. 216
тел.: (0532) 50-97-95 

Дистанційні 
технології. 
Які основні принципи 
роботи?

Невід’ємною складовою навчального се-
редовища університету є віртуалізація на-
вчального контенту з дисциплін, що викла-
даються в університеті. ПУЕТ став одним з 
перших закладів вищої освіти в Україні, який 
успішно апробував та запровадив дистан-
ційні технології навчання. Такий віддалений 
доступ до навчального контенту дозволив 
здобувати вищу освіту без відриву від вироб-
ництва, строкової служби в збройних силах 
та ін.

Які 
програми 
закордонного 
стажування 
діють в ПУЕТ?
Хто може брати 
в них участь?

Туреччина: літня програма стажуван-
ня у 5-зіркових готельно-ресторанних 
комплексах Туреччини (мережа готелів 
Papillon Hotels, Delphin Hotels, Hilton 
Dalaman Sarigerme Resort & SPA, тури-
стична компанія «Sarpedon Travel»)

Болгарія: літня та зимова програми 
стажування у готельно-ресторанних 
комплексах курортів: Албена, Золоті пі-
ски, Приморско, Св. Костянтина та Єле-
ни, Сонячний Берег, Обзор, Добрич, Кі-
тен, Пампорово, Банско. 

Китай: програма стажування студентів 
та випускників у ресторані Luoyang 
Xiushui Lily Hotel (м. Лоян)

Німеччина: літні програми стажування 
ZAV, ZAV2 та Інститут мов (м. Кассель).

США: Літня програма стажування 
Work&Travel USA

Туніс: туристичні компанії Coral Travel, 
Hammamet Travel Service, 5* готелі Тунісу

У складі бібілотеки 
функціонують: 

загальний 
читальний зал

читальний зал 
для науковців

інституційний репозитарій 
(електронний архів)

електронний 
каталог

медіатека

390 тис. 
одиниць зберігання 

31 тис.

219 тис.
записів
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Військова 
підготовка

У Вищому навчальному закладі Уко-
опспілки «Полтавський університет еко-
номіки і торгівлі» здійснюється підготов-
ка офіцерів запасу. Військова кафедра 
реалізовує програму підготовки офі-
церів запасу Харківського університе-
ту повітряних сил імені Івана Кожедуба 
з подальшим присвоєнням військового 
звання «молодший лейтенант запасу».

тел.: (0532) 56-08-88
МІПК, ауд. 7
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Студентський 
омбудсмен ПУЕТ,
або уповноважений 
з прав студентів

Надважливою умовою всебічного зростання 
студентів є формування сприятливих правових 
умов, створення потужних гарантій захисту прав 
та свобод студентів. Посада уповноваженого з 
прав студентів повною мірою реалізує світові 
стандарти вищої освіти й забезпечує ефек-
тивне функціонування освітнього середовища 
в ПУЕТ. Передова міжнародна освітня практи-
ка гарантії захисту прав, свобод та інтересів 
студентів навчального закладу, яка успішно діє в 
європейських закладах вищої освіти.

ПУЕТ став учасником проекту Erasmus+ AESOP 
«Здійснення захисту інтересів студентів шляхом 
введення посади омбудсмена» у складі консор-
ціуму університетів з України, Грузії, Азербайджа-
ну, Італії, Польщі, Португалії, Австрії, Фінляндії та 
Великобританії. Головною метою проекту стали  
розроблення й запровадження інституту омбу-
дсмена в університетах України, Грузії та Азер-
байджану.

Студентський омбудсмен здійснює 
захист прав, свобод та законних інтересів 
студентів та нагляд за їх дотриманням, у 
тому числі:

• представляє інтереси студентів перед 
ректоратом університету, в органах 
місцевої та державної влади;

• постійно аналізує стан реалізації та 
забезпечення прав, свобод та інтересів 
студентів;

• проводить попереджувальні заходи для 
запобігання порушення прав, свобод та 
законних інтересів студентів;

• організовує заходи щодо роз’яснення 
студентам їх правового статусу, обсягу 
їх прав та обов’язків;

• вживає необхідних заходів у випадку по-
рушення прав, свобод та законних інте-
ресів студентів;

• надає рекомендації щодо запобігання 
конфліктних ситуацій студентам та ін-
шим учасникам освітнього процесу.
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Карманенко Василь Васильович

Контакти:

м. Полтава, вул. Коваля 3, к. 226а,

тел: 0931671671 (Telegram, WhatsApp, Viber)

ombudsmenpuet@gmail.com

vkarmanenko

ombudsman.puet
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Гуртки, 
дозвілля, 
спорт

Народний аматорський театр 
«РАНДЕВУ»

Народний студентський хор с «Явір» 
та професорсько-викладацький хор 
«Яворина»

Сучасний dens-колектив «Екстрим»

Школа КВН

Студентська школа лідерства

Школа дебатів «Логос»

На території університетсь-
кого містечка функціонує су-
часний спортивний комплекс 
з просторим функціональним 
залом для ігрових видів спорту: 
футболу, волейболу, баскет-
болу, гандболу. 

тренажерних зали 
(для чоловіків і жінок) 
обладнані сучасним 
спортивним інвен-
тарем, силовими і 
кардіотренажерами. 

фітнес-студій

Гуртожиток ПУЕТ. 
Як поселитись?

Для іногородніх студентів в Полтавському університеті економіки і тор-
гівлі передбачене розміщення в гуртожитках № 1, 2, 3 або 4. 

Всі бажаючі поселитися в гуртожитку мають повідомити про це прий-
мальну комісію під час подачі документів. 

В усіх інших випадках – звернутися з відповідною заявою до коменданта 
гуртожитку. 

Які причини 
і підстави 
відрахування 
студента?

• За власним бажанням
• Академічна заборгованість
• Невиконання навчального плану та графіку навчального процесу
• Невиконання умов договору на підготовку фахівця

2 5

зал для більярду та настільного тенісу, зал 
для боротьби та єдиноборства, футболь-
не поле зі штучним покриттям, майданчик 
для стріт-болу та майданчик з вуличними 
тренажерами.

Гуртожиток №1
Тел. (0532) 56-02-28 
комендант  гуртожитку 
Михайленко Таісія 
Іванівна

Гуртожиток №2
Тел. (0532) 56-00-25
комендант  гуртожитку 
Пода Тетяна 
Василівна

Гуртожиток №3
Тел. (0532) 56-02-14
комендант  гуртожитку 
Русєва Світлана 
Данилівна

Гуртожиток №4
Тел. (0532) 56-01-60
комендант  гуртожитку 
Майстренко Людмила 
Володимирівна

Керівник театру
Ракетська Лілія Анатоліївна
актова зала ПУЕТ

Керівник ЦМіД
Тютюнник Наталія Володимирівна
актова зала ПУЕТ

Керівник Новицька Наталія 
Анатоліївна
Спрортивний комплекс «Олімп»

Директор навчально-наукового 
Інституту лідерства
Нестуля Світлана Іванівна
ауд. 505 

Голова Студентської ради
Негода Марина
ауд. 523а



Карта 
студентського містечка

Розклад дзвінків

8:00 - 9:20
9:30 - 10:50
11:00 - 12:20
12:40 - 14:00
14:10 - 15:30
15:40 - 17:00
17:05 - 18:25
18:30 - 19:50
19:55 - 21:15
21:20 - 22:40

1 пара
2 пара
3 пара
4 пара
5 пара
6 пара
7 пара
8 пара
9 пара
10 пара

Головний навчальний 
корпус університету

Спортивний комплекс 
«Олімп»

Студентське кафе

Гуртожиток №1

Кабінет медичної 
допомоги

Гуртожитки №2, 3, 4

Майданчик 
стріт-баскетболу

Футбольний 
майданчик

Майте на увазі!
В головному навчальному корпусі 
університету номерація аудиторій 
проти годинникової стрілки, а перша 
цифра вказує на поверх.


