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ГАЗЕТА ГАЗЕТА 
ХОРОШИХ ХОРОШИХ 

НОВИННОВИН ДОБРІ ВІСТІ
№12 (12), четвер, 5.12.2013 р.

М іжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів (МІПК) являє собою 

сучасний та інноваційний структурний під-
розділ ВНЗ Укоопспілки «Полтавський уні-
верситет економіки і торгівлі». Основна мета 
діяльності інституту – надання високоякіс-
них освітніх послуг у сфері підвищення ква-
ліфікації працівників ВНЗ, підготовки та пе-
репідготовки спеціалістів. Сьогодні в умовах 
інтеграційних процесів постійне оновлення і 
динамічний розвиток стали незмінними ри-
сами діяльності інституту. Уся діяльність 
МІПК спрямована на підтримку іміджу уні-
верситету, просування його бренда у регіони 
України та за кордон. 

Вперше в історії університету відповідно 
до завдання ректора ПУЕТ професора Олексія 
Олексійовича Нестулі та за ініціативою ди-
ректора МІПК, д.е.н., професора Ігоря Генна-
дійовича Брітченка студенти мають можли-

вість проходити військову підготовку та отри-
мувати звання офіцера запасу. Так, відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів №48 від 1 лю-
того 2012 р. «Про затвердження Порядку про-
ведення підготовки студентів вищих навчаль-
них закладів за програмою підготовки офіце-
рів запасу», Інструкції «Про організацію під-

готовки офіцерів запасу з числа студентів ви-
щих навчальних закладів», затвердженої на-
казом Міністра оборони України та Міністра 
освіти і науки України  №531/857 від 11.11.2004 
р., була підписана угода про співпрацю з Хар-
ківським університетом повітряних сил ім. 
Івана Кожедуба про надання освітніх послуг 
на факультеті підготовки офіцерів запасу за 
контрактом. 

Очолити цю роботу було доручено полков-
нику запасу, кандидату історичних наук, до-
центу Гриценку Володимиру Леонідовичу та 
Стельнік Наталії Миколаївні. В результаті ко-
піткої, напруженої роботи з вересня місяця 
цього року 64 студенти університету, які 
успішно склали вступні іспити, підписали 
контракти та приступили до навчання. 

Студенти, які стануть офіцерами запасу, 
мають перспективу подальшого працевла-
штування у Збройних силах України, органах 
Міністерства внутрішніх справ України, орга-

нах Міністерства доходів і зборів України, 
Державній службі України з надзвичайних си-
туацій, Службі безпеки України, Державній 
прикордонній службі України тощо.

6 грудня 2013 р. в  Україні відзначають 22 річ-
ницю Збройних сил України. Зі святом вас, май-
бутні офіцери, бажаємо успіхів у навчанні!

Для отримання більш детальної інформа-
ції ви можете звернутися за тел.: 

(0532) 56-08-88, (05322) 2-09-75 
та (067) 711-37-66, (050) 238-80-10. 
Адреса web-сторінки: 
www.mipk.uccu.org.ua
     

З повагою

заступник директора Міжгалузевого 

інституту підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

Тетяна Олегівна ОЛЬШАНЦЕВА 

З  ДНЕМ  З  ДНЕМ  

ЗБРОЙНИХ  ЗБРОЙНИХ  

СИЛ  СИЛ  

УКРАЇНИ!УКРАЇНИ!

ВПЕРШЕ  СТУДЕНТИ  КООПЕРАТИВНИХ  ВНЗ  ОТРИМАЛИ  МОЖЛИВІСТЬ 

ОДНОЧАСНО  З  ДИПЛОМОМ  ЗДОБУТИ  ЗВАННЯ  ОФІЦЕРА  ЗАПАСУ

Заняття з предмета «Теоретичні та методичні 

основи роботи військового соціального робітника» 

проводить п-к запасу Гриценко В.Л.

Стройова  підготовкаСтройова  підготовка

Заняття з предмета «Стрілецька зброя та 

вогнева підготовка» проводить п/п-к запасу Фрунт Р.М.
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