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1. Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчально-організаційний 

процес»: про якість підготовки бакалаврів заочної форми навчання за 

результатами підсумкової атестації випускників за напрямами підготовки: 

«Документознавство та інформаційна діяльність», «Економіка підприємства», 

«Управління персоналом і економіка праці», «Маркетинг», «Фінанси і кредит» 

(ППС «Фінанси»), «Облік і аудит», «Менеджмент» (ППС «Менеджмент 

організацій»), «Харчові технології та інженерія» (ППС  «Технологія зберігання, 

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

консервування та переробки м’яса»,  «Технологія харчування»), «Готельно-

ресторанна справа», «Товарознавство і торговельне підприємництво» (ППС 

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

митній справі»).   

Доп. – директор Інституту заочно-дистанційного навчання доц. Іванов Ю.В.       

Готують – заступники директора Інституту заочно-дистанційного навчання 

Колісник Н.К., Івасенко О.А., завідувачі випускових кафедр, голови ЕК.   

2.    Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчально-організаційний  

процес»: розгляд матеріалів щодо ліцензування підготовки фахівців за 

спеціальністю «Право» за освітнім ступенем магістра.  

Доп. – директор Інституту економіки, управління та інформаційних технологій 

проф. Педченко Н.С.  

Готують – завідувач кафедри правознавства проф. Лаврик Г.В., директор  

науково-навчального центру доц. Герман Н.В.  

3.  Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчально-організаційний  

процес»: розгляд матеріалів щодо ліцензування підготовки фахівців за 

спеціальністю «Туризм» за освітнім ступенем магістра.  

Доп. – декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу доц. Страшко Л.М.  

Готують – завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу проф. Скляр 

Г.П., директор  науково-навчального центру доц. Герман Н.В. 

4.  Про управління процесами «Стратегічне планування»,  «Навчальна діяльність 

і навчально-організаційний  процес»: про стан розробки дистанційних курсів 

навчальних дисциплін та розгляд Положення про дистанційний курс.  

Доп. – директор Інституту заочно-дистанційного навчання доц. Іванов Ю.В.       

Готують –  заступник директора ІЗДН Івасенко О.А., завідувач сектору розробки 

електронних засобів навчання ІЗДН  Ольховська О.В.  



5.  Про управління процесом «Оперативне управління»: про робочі навчальні 

плани студентів денної форми навчання всіх напрямів підготовки і 

спеціальностей. 

Доп. – директор науково-навчального центру доц. Герман Н.В. 

 Готують – директор Інституту економіки, управління та інформаційних 

технологій  проф. Педченко Н.С., декани факультетів: товарознавства, торгівлі та 

маркетингу проф. Тягунова Н.М., харчових технологій, готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу доц. Страшко Л.М., завідувачі кафедр. 

6.  Про затвердження додаткових програм та переліків питань за напрямами 

наукових досліджень для кандидатського іспиту зі спеціальності. 

Доп. – проректор з наукової роботи, д.т.н., доц. Гаркуша С.В. 

7.  Про рекомендацію до видання монографій.  

Доп. – проректор з наукової роботи, д.т.н., доц. Гаркуша С.В. 

8.  Про зміну теми кандидатської дисертації та призначення наукового керівника.  

Доп. – проректор з наукової роботи, д.т.н., доц. Гаркуша С.В. 

9. Про створення науково-дослідної лабораторії  Інтернет-маркетингу та розгляд 

Положення про науково-дослідну лабораторію  Інтернет-маркетингу   (ДПСЯ  

ПП – 9-6.2.2-183-54-16). 

Доп. – проректор з наукової роботи, д.т.н., доц. Гаркуша С.В. 

10. Про клопотання перед Інститутом української мови НАН України про 

співзаснування збірника наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація» та 

перед Міністерством юстиції України щодо  державної реєстрації цього видання. 

Доп. – проректор з наукової роботи, д.т.н., доц. Гаркуша С.В. 

11. Про затвердження навчальних програм. 

Доп. – директор науково-навчального центру доц. Герман Н.В. 

12. Про рекомендацію до видання та використання в освітньому процесі програм 

практик. 

Доп. – директор науково-навчального центру доц. Герман Н.В. 

13. Про висунення кандидатури професора кафедри педагогіки та суспільних 

наук, д.і.н., проф. Петренко І.М. на здобуття Полтавської обласної премії імені 

А.С. Макаренка у номінації «Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації». 

Доп. – декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу доц. Страшко Л.М.  

14. Про встановлення почесної відзнаки  «За вагомий внесок у розвиток 

університету» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та рекомендацію кандидатур до нагородження 

почесною відзнакою  «За вагомий внесок у розвиток університету» з нагоди 

святкування 55-ї річниці освітньої діяльності університету. 

Доп. – проректор з науково-педагогічної роботи доц. Марченко О.Ю. 

15. Про подання до нагородження працівників університету з нагоди святкування 

55-ї річниці освітньої діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Доп. – проректор з науково-педагогічної роботи доц. Марченко О.Ю. 

16.  Різне.  

  


