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 2 
№

№ 

п/п 
Питання, що підлягає розгляду Доповідачі Комісія з підготовки питання 

Термін 

подання 

матеріалів 

 19 вересня 2018 року    
1 Про управління процесом «Формування 

контингенту студентів»: завдання інститутів, 

факультетів і кафедр з набору на навчання в 2019 

році 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

Манжура О.В. 

Директори інститутів, декани факультетів, 

завідувачі кафедр, директор департаменту 

маркетингу Івасенко О.А., відповідальний 

секретар приймальної комісії Куцевол О.С. 

10.09.18 

2 Про управління процесом «Оперативне 

управління»: про затвердження плану роботи 

Вченої ради університету на перший семестр 2018-

2019 навчального року 

Вчений секретар 

Явтушенко Т.Г. 

Проректори: проф. Педченко Н.С., проф. 

Гаркуша С.В., Манжура О.В., Соколенко Н.М.; 

директор Інституту заочно-дистанційного 

навчання доц. Іванов Ю.В., директор інституту 

економіки, управління та інформаційних 

технологій доц. Вергал К.Ю., декани 

факультетів: товарознавства, торгівлі та 

маркетингу Ткаченко А.С., харчових 

технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу доц. Скрипник В.О., 

директор МІПК Пахомова І.В.; заступник 

директора МІПК Колісник Т.О., директор 

науково-навчального центру доц. Герман Н.В., 

начальник НМЦ управління якістю діяльності 

доц. Огуй Н.І. 

10.09.18 

3 Про управління процесом «Виховання 

студентської молоді»: обговорення та схвалення 

плану виховної роботи зі студентами ПУЕТ на 

2018-2019 навчальний рік 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

Манжура О.В. 

Заступники: директора інституту економіки, 

управління та інформаційних технологій, 

деканів факультетів, керівник Центру 

мистецтв і дозвілля Тютюнник Н.В., 

завідувач кафедри фізичного виховання 

Новицька Н.А., голова Студентської ради 

ПУЕТ Негода М.О. 

10.09.18 

4 Про управління підпроцесом «Наукова діяльність 

науково-педагогічних працівників»: затвердження 

планів роботи над докторськими дисертаціями на 

2018-2019 навчальний рік Деньги С.М., Таран-Лала 

О.М., Бондар-Підгурської О.В., Барибіної Я.О., 

Сарапин В.В., Тюрікової І.С. 

Проректор з наукової 

роботи  

проф. Гаркуша С.В. 

Завідувачі кафедр: Кулик В.А., проф. 

Шимановська-Діанич Л.М., проф. 

Петренко І.М., проф. Хомич Г.П., завідувач 

аспірантури та докторантури Дзеверіна К.С. 
10.09.18 

5 Атестація стипендіата Кабінету Міністрів України Доцент кафедри Завідувач кафедри технологій харчових   10.09.18 
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№

№ 

п/п 
Питання, що підлягає розгляду Доповідачі Комісія з підготовки питання 

Термін 

подання 

матеріалів 

щодо продовження терміну виплати стипендії для 

молодих вчених. 

технологій харчових 

виробництв і 

ресторанного 

господарства, к.т.н. 

Горобець О.М. 

виробництв і ресторанного господарства 

проф. Хомич Г.П., завідувач науково-

організаційного відділу Коливушка Н.І. 

 24 жовтня 2018 року    

1 Про управління процесами «Навчально-методичне 

забезпечення» і «Наукова діяльність»: обговорення 

та схвалення плану підготовки та видання 

наукової, навчально-методичної літератури та 

підручників і навчальних посібників ПУЕТ на 

2018-2019 навчальний рік 

Перший проректор 

проф. Педченко Н.С. 

Завідувачі кафедр, 

проректор з наукової роботи проф. Гаркуша 

С.В., 

директор науково-навчального центру  

доц. Герман Н.В. 

15.10.18 

2 Про управління процесом «Освітній процес»: 

розгляд матеріалів самоаналізу зі спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки освітня програма 

«Педагогіка вищої школи»; 181 Харчові технології 

освітні програми «Технології зберігання, 

консервування та переробки м’яса», «Технології в 

ресторанному господарстві» за освітнім рівнем 

магістра щодо проведення акредитації 

Декан факультету 

харчових технологій, 
готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу 

доц. Скрипник В.О. 

Завідувачі кафедр: педагогіки та суспільних 

наук проф. Петренко І.М., технологій 

харчових виробництв та ресторанного 

господарства проф. Хомич Г.П., директор 

науково-навчального центру доц. Герман Н.В. 

15.10.18 

3 Про управління процесом «Освітній процес»: 

розгляд матеріалів самоаналізу зі  спеціальностей 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

освітня програма «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 051 Економіка освітня 

програма «Економічна кібернетика», «Економіка 

підприємства», «Управління персоналом та 

економіка праці», 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування освітня програма «Фінанси і 

кредит», 073 Менеджмент освітня програма 

«Менеджмент і адміністрування», 122  

Комп’ютерні науки освітня програма 

«Комп’ютерні науки», 281 Публічне управління та 

адміністрування освітня програма «Місцеве 

Директор Інституту 

економіки, управління та 

інформаційних технологій 

доц. Вергал К.Ю. 

Завідувачі кафедр: документознавства та 

інформаційної діяльності в економічних 

системах проф. Оніпко Т.В., економіки 

підприємства та економічної кібернетики 

проф. Рогоза М.Є., управління персоналом, 

економіки праці та економічної теорії проф. 

Костишина Т.А., фінансів та банківської 

справи доц. Карцева В.В., менеджменту проф. 

Шимановська-Діанич Л.М., математичного 

моделювання та соціальної інформатики проф. 

Ємець О.О., міжнародної економіки проф. 

Шкурупій О.В., директор науково-навчального 

центру доц. Герман Н.В. 

15.10.18 
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№

№ 
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Питання, що підлягає розгляду Доповідачі Комісія з підготовки питання 
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самоврядування», 292 Міжнародні економічні 

відносини освітня програма «Міжнародні 

економічні відносини» за освітнім рівнем магістра 

щодо проведення акредитації 

4 Про управління процесом «Освітній процес»: 

розгляд матеріалів самоаналізу зі спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

освітні програми «Товарознавство та експертиза в 

митній справі», «Товарознавство і комерційна 

діяльність» за освітнім рівнем магістра щодо 

проведення акредитації 

Декан факультету 

товарознавства, торгівлі 

та маркетингу  

Ткаченко А.С. 

Завідувач кафедри товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи 

Бірта Г.О., директор науково-навчального 

центру доц. Герман Н.В. 

15.10.18 

5 Про управління підпроцесом «Наукова діяльність 

науково-педагогічних працівників»: звіт 

докторантів університету про роботу над 

докторськими дисертаціями: Бєлова О.В. (кафедра 

управління персоналом, економіки праці та 

економічної теорії); Момота О.М. (кафедра 

фінансів і банківської справи) в зв’язку із 

закінченням терміну перебування в докторантурі 

Докторанти: Бєлов О.В., 

Момот О.М. 

Завідувач відділу аспірантури та 

докторантури Дзеверіна К.С., завідувачі 

кафедр: управління персоналом, економіки 

праці та економічної теорії проф. Костишина 

Т.А., фінансів і банківської справи доц. 

Карцева В.В. 

15.10.18 

 21 листопада 2018 року    

1 Про управління процесом «Освітній процес»: про 

якість підготовки бакалаврів заочної форми 

навчання за результатами підсумкової атестації 

випускників за напрямами підготовки «Економіка 

підприємства», «Товарознавство і торговельне 

підприємництво» (програми професійного 

спрямування «Товарознавство і комерційна 

діяльність», «Товарознавство та експертиза в 

митній справі»), «Харчові технології та інженерія» 

(програма професійного спрямування «Технологія 

харчування») та магістрів заочної форми навчання 

за результатами підсумкової атестації випускників 

за спеціальностями: 051 Економіка освітня 

програма «Управління персоналом та економіка 

Директор Інституту 

заочно-дистанційного 

навчання доц. Іванов Ю.В. 

Заступник директора Інституту заочно-

дистанційного навчання Проскурня Н.К., 

завідувачі випускових кафедр,  

голови ЕК 

12.11.18 
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№

№ 

п/п 
Питання, що підлягає розгляду Доповідачі Комісія з підготовки питання 

Термін 

подання 

матеріалів 

праці», 073 Менеджмент освітня програма 

«Менеджмент і адміністрування», 242 Туризм 

освітня програма «Туризм», 122 Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології освітня програма 

«Комп’ютерні науки», 181 Харчові технології 

освітня програма «Технології в ресторанному 

господарстві» 

 19 грудня 2018 року    

1 Про моніторинг процесу «Наукова діяльність» 

(підпроцесу «Наукова діяльність науково-

педагогічних працівників»): результати роботи 

аспірантури та докторантури університету за 2018 

рік 

Проректор з наукової 

роботи проф. Гаркуша С.В. 

Завідувачі кафедр, 

завідувач відділу аспірантури та 

докторантури Дзеверіна К.С. 

10.12.18 

2 Про Правила прийому до Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» у 2019 році  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

Куцевол О.С. 

Директор інституту економіки, управління та 

інформаційних технологій доц. Вергал К.Ю.; 

декани факультетів: товарознавства, торгівлі 

та маркетингу Ткаченко А.С., харчових 

технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу доц. Скрипник В.О., 

директор інституту заочно-дистанційного 

навчання доц. Іванов Ю.В., декан по роботі з 

іноземними студентами Дзекун Ю.О., 

директор науково-навчального центру 

доц. Герман Н.В., відповідальний секретар 

приймальної комісії Куцевол О.С. 

10.12.18 

 23 січня 2019 року    

1 Про управління процесом «Післядипломна освіта»: 

звіт про роботу Міжгалузевого інституту 

підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів за 2018 рік та завдання на 2019 рік 

Директор МІПК 

Пахомова І.В. 

Заступник директора МІПК 

Колісник Т.О. 

16.01.19 

2 Про управління процесом «Оперативне 

управління»: про затвердження плану роботи 

Вченої ради університету на другий семестр 2018-

2019 навчального року 

Вчений секретар 

Явтушенко Т.Г. 

Проректори: проф. Педченко Н.С., 

проф. Гаркуша С.В., Манжура О.В., 

Соколенко Н.М.; директор інституту заочно-

дистанційного навчання доц. Іванов Ю.В., 

16.01.19 
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№

№ 

п/п 
Питання, що підлягає розгляду Доповідачі Комісія з підготовки питання 

Термін 

подання 

матеріалів 

директор інституту економіки, управління та 

інформаційних технологій доц. Вергал К.Ю., 

декани факультетів: товарознавства, торгівлі та 

маркетингу Ткаченко А.С., харчових 

технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу доц. Скрипник В.О., 

директор МІПК Пахомова І.В., директор 

науково-навчального центру доц. Герман Н.В., 

начальник НМЦ управління якістю діяльності 

доц. Огуй Н.І. 

3 Про моніторинг процесу «Міжнародне 

співробітництво»: про стан та перспективи 

міжнародних зв’язків ПУЕТ 

Перший проректор 

проф. Педченко Н.С. 

Директор міжнародного науково-освітнього 

центру Перегуда Ю.В., декан по роботі з 

іноземними студентами Дзекун Ю.О., 

директор департаменту маркетингу 

Івасенко О.А. 

16.01.19 

4 Про управління процесом «Освітній процес»: про 

якість підготовки магістрів денної форми навчання 

за результатами підсумкової атестації випускників 

за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки 

освітня програма «Педагогіка вищої школи»; 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

освітня програма «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 051 Економіка освітні 

програми «Економічна кібернетика», «Економіка 

підприємства», «Управління персоналом та 

економіка праці», 071 Облік і оподаткування 

освітня програма «Облік і аудит»; 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування освітні програми 

«Фінанси і кредит», «Банківська справа», 073 

Менеджмент освітня програма «Менеджмент і 

адміністрування»; 075 Маркетинг освітня програма 

«Маркетинг», 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність освітні програми 

«Товарознавство та експертиза в митній справі», 

«Товарознавство і комерційна діяльність», 081 

Директор інституту 

економіки, управління та 

інформаційних технологій 

доц. Вергал К.Ю., декани 

факультетів: 

товарознавства, торгівлі 

та маркетингу 

Ткаченко А.С., харчових 

технологій, готельно-

ресторанного та 

туристичного бізнесу  

доц. Скрипник В.О.  

Заступники директора/деканів факультетів 

денної форми навчання, директор науково-

навчального центру доц. Герман Н.В., 

завідувачі випускових кафедр, голови ЕК 

16.01.19 
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№

№ 

п/п 
Питання, що підлягає розгляду Доповідачі Комісія з підготовки питання 

Термін 

подання 

матеріалів 

Право освітня програма «Право», 122 Комп’ютерні 

науки освітня програма «Комп’ютерні науки», 181 

Харчові технології освітні програми «Технології в 

ресторанному господарстві», «Технології 

зберігання, консервування та переробки м’яса», 

241 Готельно-ресторанна справа освітні програми 

«Готельно-ресторанна справа», «Курортна справа»; 

242 Туризм освітня програма «Туризм», 281 

Публічне управління та адміністрування освітня 

програма «Місцеве самоврядування»; 292 

Міжнародні економічні відносини освітня 

програма «Міжнародні економічні відносини» 

5 Про управління процесом «Освітній процес»: про 

якість підготовки магістрів заочної форми 

навчання за результатами підсумкової атестації 

випускників за спеціальностями: 011 Освітні, 

педагогічні науки освітня програма «Педагогіка 

вищої школи», 029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа освітня програма 

«Документознавство та інформаційна діяльність», 

051 Економіка освітні програми «Економіка 

підприємства», «Управління персоналом та 

економіка праці», 071 Облік і оподаткування 

освітня програма «Облік і аудит», 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування освітні програми 

«Фінанси і кредит», «Банківська справа», 073 

Менеджмент освітня програма «Менеджмент і 

адміністрування», 075 Маркетинг освітня програма 

«Маркетинг», 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність освітні програми 

«Товарознавство та експертиза в митній справі», 

«Товарознавство і комерційна діяльність», 081 

Право освітня програма «Право», 122 Комп’ютерні 

науки освітня програма «Комп’ютерні науки», 181 

Харчові технології освітні програми «Технології в 

Директор інституту 

заочно-дистанційного 

навчання доц. Іванов Ю.В. 

Заступник директора Інституту заочно-

дистанційного навчання Проскурня Н.К., 

завідувачі випускових кафедр,  

голови ЕК 

16.01.19 
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№

№ 

п/п 
Питання, що підлягає розгляду Доповідачі Комісія з підготовки питання 

Термін 

подання 

матеріалів 

ресторанному господарстві», «Технології 

зберігання, консервування та переробки м’яса», 

241 Готельно-ресторанна справа освітні програми 

«Готельно-ресторанна справа», «Курортна справа»; 

242 Туризм освітня програма «Туризм», 281 

Публічне управління та адміністрування освітня 

програма «Місцеве самоврядування»; 292 

Міжнародні економічні відносини освітня 

програма «Міжнародні економічні відносини»  

6 Про управління процесом «Соціальний захист 

персоналу і студентів»: про затвердження 

кандидатур на призначення стипендій 

Укоопспілки, міського голови м. Полтава і 

персональних стипендій Вченої ради ПУЕТ за 

підсумками зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 

навчального року  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

Манжура О.В. 

Директор інституту економіки, управління та 

інформаційних технологій доц. Вергал К.Ю.; 

декани факультетів: товарознавства, торгівлі 

та маркетингу Ткаченко А.С., харчових 

технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу доц. Скрипник В.О., 

голова Студентської ради університету 

Негода М.О.  

16.01.19 

 

 

Голова Вченої ради         проф. О.О. Нестуля 
 

Вчений секретар           Т.Г.Явтушенко 


