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ВСТУП 

2021–2022 навчальний рік характеризується неперервною низкою викликів 

від COVID-19 до повномасштабного вторгнення рф на територію України 

24 лютого 2022 року.  

З 15 березня 2022 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтав-

ський університет економіки і торгівлі» поновив навчання здобувачів вищої 

освіти в умовах воєнного стану в онлайн режимі з обов’язковим дотриманням 

усіма учасниками освітнього процесу заходів безпеки під час сигналу 

«Повітряна тривога».  

Попри війну з рф, 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 забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації здо-

бувачів, науково-педагогічних працівників і співробітників у процесі їх спіль-

ної 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 через постійне виконання поставлених 

завдань і заходів відповідно до чотирьох стратегічних напрямів розвитку 

університету: 

 упровадження лідерської управлінської парадигми розвитку універ-

ситету; 

 розвиток освітньої діяльності університету; 

 розвиток наукової й інноваційної діяльності університету; 

 розбудова підприємницького напряму розвитку університету. 

Відповідно до умов воєнного стану, до пріоритетних завдань діяльності 

Університету додались: 

 збереження штатної кількості працівників та контингенту здобувачів 

вищої освіти; 

 підтримка внутрішньо переміщених осіб; 

 волонтерство. 

Річний звіт сформовано відповідно до карти процесів системи управління 

якості ПУЕТ, яка містить такі процеси: 

А 1. Управлінська діяльність. 

А 1.1. Стратегічне планування. 

А 1.2. Аналіз результатів діяльності. 

А 2. Основні процеси. 

А 2.1. Освітній процес. 

А 2.2. Лідерський потенціал. 

А 2.3. Підприємництво. 

А 2.4. Наукова та інноваційна діяльність. 
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А 3. Забезпечувальні процеси. 

А 3.1. Міжнародне співробітництво. 

А 3.2. Взаємозв’язок зі стейкхолдерами. 

А 3.3. Управління ресурсами. 
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1. Управлінські процеси 

1.2. Аналіз результатів діяльності 

1.2.1. Звіт про фінансово-господарську діяльність ПУЕТ 

У придбання основних засобів і нематеріальних активів за 2021–2022 

навчальний рік університетом вкладено 2 008,7 тис. грн, у тому числі 

придбано: 

 програмне забезпечення на суму 60,8 тис. грн, 

 комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки на 232,8 тис. грн; 

 меблів і предметів облаштування на 266,3 тис. грн; 

 спеціального обладнання, устаткування та інших основних засобів на 

290,5 тис. грн; 

 підручників і посібників на 61,8 тис. грн; 

 завершено роботи з монтажу протипожежної сигналізації на 1–2 повер-

хах навчального корпусу на 1 096,5 тис. грн. 

У ремонти приміщень університету та інвентарю вкладено 1 915,1 тис. грн. 

Витрати університету на підготовку науково-педагогічних кадрів у 

2021–2022 навчальному році склали 55,2 тис. грн, у тому числі: 

 на друк та видання монографій, публікацію статей у «Науковому 

віснику ПУЕТ» та інших виданнях, участь у наукових конференціях витрачено 

23,7 тис. грн; 

 відшкодовано науково-педагогічним працівникам вартість публікацій у 

науково-метричних базах на суму 25,7 тис. грн; 

 витрати коштів на підтримання чинності патентів склали – 5,8 тис. грн. 

Заробітна плата з нарахуваннями за 2021–2022 навчальний рік склала 

58 655,1 тис. грн. З 01 січня 2022 р. усім працівникам університету підвищено 

заробітну плату на 9,3 %. Крім того, науково-педагогічним працівникам уста-

новлені з 01 січня 2022 р. доплати до посадових окладів, які забезпечили 

додаткове підвищення заробітної плати ще на 22,7 % (загалом – 32 %). 

На жаль, у зв’язку з початком війни і зменшенням платоспроможності 

студентів ми змушені з 01 квітня 2022 р. скасувати доплати науково-педаго-

гічним працівникам, а всіх інших працівників перевести на 0,75 ставки. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників університету за 

2021–2022 навчальний рік становила 9 772 грн, у тому числі середньомісячна 

заробітна плата науково-педагогічних працівників – 15 371 грн, адміністратив-

но-обслуговуючого, навчально-допоміжного та господарського персоналу – 

7 100 грн. 

На виплату стипендій студентам із коштів університету витрачено 

439,5 тис. грн. 
На виконання соціальних програм університету у 2021–2022 навчаль-

ному році використано 2361,9 тис. грн, із них: 

 на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівників до 

щорічної відпустки – 1 629,8 тис. грн;  

 на культурно-масову роботу, оздоровлення дітей, охорону праці,  

обслуговування та санітарний огляд – 161,7 тис. грн; 
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 на виплату матеріальної допомоги у зв’язку з виходом на пенсію та 

матеріальної допомоги ветеранам – 50,4 тис. грн; 

 прощені позики докторам наук – 520,0 тис. грн; 

Витрати на студентське самоврядування склали 52,6 тис. грн. 

1.2.2. Звіт про роботу офісу омбудсмена 

Звіт про роботу офісу студентського омбудсмена за 2021–2022 навчальний 

рік. 

1. Налагодження комунікацій 

 створення та ведення сторінки студентського омбудсмена в мережі 

Instagram https://instagram.com/studombudsman_puet?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 створення та ведення сторінки студентського омбудсмена в мережі 

Facebook https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0% 

B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0% 

BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-

%D0%9F%D0%A3%D0%95%D0%A2-101364665623777/  

 налаштування електронної адреси ombudsman@puet.edu.ua  

 створення google форми для отримання звернень 

https://forms.gle/Z6DJ5o3LnWBEGDae7  

2. Робота зі зверненнями 
Загальна кількість опрацьованих звернень складає 76 (100 %) (схема 1). 

 

Рисунок 1 – Загальна кількість опрацьованих звернень складає 76 (100 %) 

Серед порушених питань у зверненнях: 

 навчання в умовах карантину, вакцинація; 

 організація дистанційного навчання (доступ до дистанційних техноло-

гій); 

 навчання в умовах воєнного стану (оплата, проживання в гуртожитках, 

переведення до інших ЗВО, призупинення навчання тощо); 

 проходження практики; 

 булінг, конфлікти між учасниками освітнього процесу; 

 умови навчання (оплата за навчання, проживання в гуртожитках, 

нарахування стипендій) та відрахування;  

https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%25
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 академічна доброчесність; 

 соціально-побутові питання. 

Надано відповідь на 76 звернень. 

3. Попереджувальні заходи з метою запобігання порушення прав, 

свобод і законних інтересів студентів 

 моніторинг реалізації прав, свобод і законних інтересів студентів 

університету (вивчення наказів про відрахування, переведення студентів із 

допомогою системи IZETA тощо); 

 проведення зустрічей зі студентами (29.10.2021 р. відбулася відкрита 

зустріч зі студентами університету денної форми навчання спеціальностей 072 

Фінанси, банківська справа та страхування освітня програма «Фінанси, банків-

ська справа та страхування»; 075 Маркетинг освітня програма «Маркетинг»; 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітня програма «Товаро-

знавство і торговельне підприємництво»; 162 Біотехнології та біоінженерія 

освітня програма «Біотехнологія»; 181 Харчові технології освітня програма 

«Харчові технології»; 241 Готельно-ресторанна справа освітня програма «Го-

тельно-ресторанна справа»; 242 Туризм освітня програма «Туризм» ступеня 

молодший бакалавр та бакалавр). Детальніше: http://www.puet.edu.ua/uk/news/ 

studentam-pro-pidtrymku-i-ne-tilky. 

4. Сприяння правовій інформованості студентів 

 публікація актуальної правової інформації на вебсайті університету 

(вкладка – Студентський омбудсмен); 

 написання та публікація інформаційних постів/сторіс для соціальних 

мереж студентського омбудсмена (див. посилання на соціальні мережі). 

5. Співробітництво з урядовими та неурядовими організаціями 

1. Участь у конференціях: 

 представлення доповіді на тему «Argumentation in the communicative 

activity of the students ombudsman» («Аргументація в комунікативній культурі 

омбудсмена») 8–10 червня 2022 року в Афінах на щорічній конференції 

омбудсменів у вищій освіті, організованій ENOHE (European Network of 

Ombuds in Higher Education). Детальніше: http://puet.edu.ua/uk/news/vidbulasya-

shchorichna-konferenciya-ombudsmeniv-u-vyshchiy-osviti та 

https://www.enohe.net/ programme-enohe-annual-conference-2022/  

 участь у фінальній конференції «Антикорупція у вищій освіті» 11 травня 

2022 року, організованій Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з 

Національним агентством з питань запобігання корупції. Детальніше: 

http://www.puet.edu.ua/uk/news/vidbulasya-finalna-konferenciya-antykorupciya-u-

vyshchiy-osviti 

2. Участь у вебінарах: 

 13 травня 2022 року ‒ вебінар «Глобальні консультації щодо коопера-

тивної ідентичності: уроки Конгресу, наступні кроки та рекомендації» («Global 

Consultation on the Cooperative Identity: Lessons from the Congress, next steps, and 

guidelines»), організований Міжнародним кооперативним альянсом 

(International Cooperative Alliance). 
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3. Участь у онлайн-зустрічах (організатор – ГО «Вектор прав людини»): 

 28 вересня 2021 року ‒ онлайн-зустріч «Проєкт «В пошуках прав 

людини»: результати та перспективи»; 

 2 жовтня 2021 року,19.00 год. ‒ прямий ефір в Instagram «Як молодій 

людині поводитися з поліцією?»; 

 24 листопада 2021 року, 17.00 год. «Особливості організації та прове-

дення освітніх заходів з урахуванням потреб різних національних та релігійних 

груп»; 

 25 листопада 2021 року, 14.00 год. «Освітні програми та особливості 

роботи з людьми з інвалідністю»; 

 25 листопада 2021 року, 16.00 год. «Особливості організації та прове-

дення освітніх заходів для жінок»; 

 26 листопада 2021 року, 2.00 год. «Мова ворожнечі: як уникати в 

освітній діяльності». 

4. Представлення Офісу омбудсмена НАЗЯВО (упродовж 2021–2022 нав-

чального року): 

 розпорядження № 01-У «Про проведення акредитаційної експертизи 

спеціальності ХТ ОП ХТ» (04.01.2022); 

 розпорядження № 03-У «Про проведення акредитаційної експертизи 

спеціальності ГРС ОП ГРС» (18-20.01.2022); 

 розпорядження № 04-У «Про проведення акредитаційної експертизи 

спеціальності М ОП М» (20-22.01.2022); 

 розпорядження № 07-У «Про проведення акредитаційної експертизи 

спеціальності ТУР» (25–27.2022); 

 розпорядження № 8-У «Про проведення акредитаційної експертизи 

спеціальності ФБСС» (24.01.2022); 

 розпорядження № 95-У «Про проведення акредитаційної експертизи 

спеціальності 281 ПУА освітньої програми «Публічне адміністрування» 

(13.09.2021); 

 розпорядження № 98-У «Про проведення акредитаційної експертизи 

спеціальності 035 Філологія» (15.09.2021); 

 розпорядження № 145-У «Про проведення акредитаційної експертизи 

спеціальності БТ» (13.12.2021); 

 розпорядження № 150-У «Про проведення акредитаційної експертизи 

спеціальності ПТБД ОП ТТП» (29.12.2021). 

6. Підвищення професійного рівня та самоосвіта 

 здобуття другої вищої освіти у Полтавському університеті економіки і 

торгівлі за спеціальністю 081 Право освітня програма «Право» ступеня магістра 

(диплом з відзнакою М21 № 065581 від 31 грудня 2021 року); 

 міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Академічна 

доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та 

України» (сертифікат). Термін проходження – 20–27 червня 2022 року; м. Люб-

лін (Республіка Польща); 1,5 кредити ЄКТС (45 годин). 
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 проходження онлан-курсів «Європейський механізм захисту прав 

людини» та «Європейський механізм захисту прав людини. Частина 2» з 

допомогою платформи ED ERA https://courses.ed-era.com/ (сертифікати). 

1.2.3. Звіт про роботу Навчально-наукового центру забезпечення 

якості вищої освіти 

Протягом звітного періоду Навчально-науковим центром забезпечення 

якості вищої освіти (ННЦЗЯВО) проведено дев’ять акредитацій освітніх прог-

рам «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

спеціальності 035 Філологія другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОП 

«Публічне адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та адміні-

стрування другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОП «Біотехнологія» 

спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, ОП «Туризм» спеціальності 241 Туризм початкового рівня 

(короткий цикл) вищої освіти, ОП «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 

242 Готельно-ресторанна справа початкового рівня (короткий цикл) вищої осві-

ти, ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування початкового рівня (короткий цикл) вищої 

освіти, ОП «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг початкового рівня 

(короткий цикл) вищої освіти, ОП «Харчові технології» спеціальності 181 

Харчові технології початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти.  

Переоформлено сертифікати про акредитацію освітньо-професійних 

програм у сфері фахової передвищої освіти: 

Білгород-Дністровський економіко-правовий фаховий коледж: Облік і 

оподаткування спеціальність 071 Облік і оподаткування; Харчові технології 

спеціальність 181 Харчові технології; Право спеціальність 081 Право; Підпри-

ємництво, торгівля та біржова діяльність спеціальність 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність. 

Миколаївський фаховий коледж бізнесу і права: Фінанси, банківська спра-

ва та страхування спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

спеціальність; Право спеціальність 081 Право; Товарознавство в митній справі 

спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Харчові 

технології спеціальність 181 Харчові технології; 

Черкаський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж: Фінанси, 

банківська справа та страхування спеціальність 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування спеціальність; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Готельно-

ресторанна справа спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа; Харчові 

технології спеціальність 181 Харчові технології. 

Узято участь у другому етапі реалізації проєкту «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти (Academic IQ)» за підтримки Посольства США в 

Україні; «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України» від 

Британської Ради. 

Протягом 2021–2022 н. р. розроблено анкети та проведено 7 анонімних 

опитувань здобувачів вищої освіти, НПП і випускників, оприлюднено звіти за 

результатами опитувань:  
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 опитування здобувачів вищої освіти 1 курсу щодо освітніх очікувань від 

освітнього процесу (вересень 2021 р.); 

 опитування здобувачів вищої освіти 1 курсу за результатами вивчення 

навчальної дисципліни «Університетська освіта» (вересень 2021 р.); 

 опитування науково-педагогічних працівників ПУЕТ з метою покра-

щення якості освітнього процесу в ПУЕТ; 

 опитування випускників щодо задоволеності організацією освітнього 

процесу в ПУЕТ (грудень 2021-лютий 2022); 

 опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності освітніми 

послугами у 1 семестрі 2021-2022 н. р.; 

 опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності освітніми 

послугами за дистанційними технологіями в умовах воєнного стану у ІІ 

семестрі 2021–2022 навчального року; 

 опитування випускників щодо задоволеності організацією освітнього 

процесу в ПУЕТ (травень – червень 2022 р.). 

Організовано проходження внутрішнього аудиту системи управління 

якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 у розрізі 

процесів системи управління якістю Університету на кафедрах:  

 правознавства; 

 української, іноземних мов та перекладу; 

 товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи; 

 туристичного та готельного бізнесу; 

 фінансів та банківської справи; 

 готельно-ресторанної та курортної справи; 

 технологій харчових виробництв та ресторанного господарства; 

 маркетингу. 

Відповідно до вимог МОН, НАЗЯВО на затвердження вченої ради Універ-

ситету підготовлено 56 положень, із яких розроблено 22 положення, 34 поло-

ження актуалізовані, зокрема розроблено:  

 Положення про студентський науковий гурток Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ 

ПП 9-6.2.2-169-05-21). 

 Положення про студентський науковий гурток кафедри фінансів та 

банківської справи «Світ фінансів» (ДПСЯ ПП 9-6.2.2-174-05-21). 

 Положення про навчально-науковий інститут денної освіти (ДПСЯ ПП 

9-7.1.2-241-05-21). 

 Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти (ДПСЯ ПП-9-8.2-

243-05-21). 

 Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС 

при вступі до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський універ-

ситет економіки і торгівлі» на другий (третій) курс з нормативним терміном 

навчання (ДПСЯ РІ 9-8.2-244-02-21). 

 Положення про Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного 

навчання (ДПСЯ ПП 9-7.2.1-245-09-21). 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/quest-11-12-21.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/quest-11-12-21.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/monit-12-02-2022.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/monit-12-02-2022.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/monit-1sem-20212022.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/monit-1sem-20212022.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/rez-opyt-2sem-21-22.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/rez-opyt-2sem-21-22.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/rez-opyt-2sem-21-22.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/monit-12-02-2022.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/monit-12-02-2022.pdf
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 Положення про порядок розробки та затвердження навчальних планів 

(ДПСЯ М 9-7.5.2-246-05-21). 

 Положення про відділ студентської документації Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ 

ПП 9-7.1.2-247-29-22). 

 Положення про відділ диспетчерської служби Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ 

ПП 9-7.1.2-248-30-22). 

 Положення про Центр мистецтв та дозвілля Вищого навчального закла-

ду Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ДПСЯ ПП  

9-7.1.2-249-34-22). 

 Положення про практико-орієнтований підхід в реалізації освітньої 

компоненти (ДПСЯ ПД 9-7.5-252-05-22).  

 Положення про філії кафедри на виробництві (ДПСЯ ПД 9-8.2.1-253-05-22). 

 Положення про науково-методичну раду університету (ДПСЯ ПД 9-

7.1.2-254-02-22). 

 Положення про присудження відзнаки в документі про вищу освіту та 

визнання особливих досягнень здобувачів вищої освіти в додатку до диплому 

європейського зразка (ДПСЯ РІ 9-8.5-255-05-22). 

 Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 

корупції у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський універ-

ситет економіки і торгівлі» (ДПСЯ ПД 9-5.3-256-02-22). 

 Положення про організацію інклюзивного навчання здобувачів вищої 

освіти (ДПСЯ ПД 9-8.1-257-05-22). 

 Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі 

екзамену (ДПСЯ РІ 9-8.5.2-258-05-22). 

 Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих 

шляхом неформальної та/або інформальної освіти (ДПСЯ РІ 9-8.1-259-05-22). 

 Положення про порядок організації та проведення опитувань учасників 

освітнього процесу (ДПСЯ РІ 9-8.1-260-05-22). 

 Положення про студентський науковий гурток «Ін Юре» при кафедрі 

правознавства (ДПСЯ ПП 9-7.1.4-252-51-22).  

 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

(ДПСЯ РІ 9-8.5-263-05-22). 

 Положення про повторне навчання (ДПСЯ ПД 9-8.5, 8.6-265-05-22). 

Суттєво оновлені та оптимізовані:  

 Порядок призначення стипендій у Вищому навчальному закладі Укооп-

спілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ М 9-5.2-193-06-21). 

 Положення про «Школу лідерів» Навчально-наукового інституту лідер-

ства (ДПСЯ ПП 9-7.1.2-64-60-21). 

 Положення про Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів (ДПСЯ ПП 9-8.5-23-13-21). 

 Положення про адміністративно-господарську частину (ДПСЯ ПП 9-6.3-

113-04-21). 
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 Положення про конференцію трудового колективу (ДПСЯ ПД 9-4.2-150-

39-21). 

 Положення про дистанційний курс (ДПСЯ ПД 9-7.5.1-57-09-21). 

 Положення про інституційний репозитарій Вищого навчального закладу 

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

7.1.1-40-56-21). 

 Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти (ДПСЯ 

ПД 9-7.5.1-118-38-21). 

 Положення про Центр німецької мови та культури (ДПСЯ ПП 9-7.1.2-

80-64-21). 

 Положення про культурно-лінгвістичний центр Китаю (ДПСЯ ПП 9- 

7.1.2-63-64-21). 

 Положення систему внутрішнього забезпечення якості (ДПСЯ ПД 9-4.4-

131-05-21). 

 Положення про молодіжний бізнес-центр (ДПСЯ ПП 9-7.1.4-168-05-21). 

 Положення про Полтавський молодіжний фестиваль реклами ДПСЯ ПД 

9-8.5-188-36-21. 

 Положення про відділ аспірантури та докторантури (ДПСЯ ПП-9-7.1.2-

112-45-21). 

 Положення про гаранта (ДПСЯ ПД-9-6.2.2-223-05-21). 

 Порядок надання пільг студентам Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ М 9-5.2-

194-06-21). 

 Положення про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників (ДПСЯ РІ 9-6.2-261-07-22).  

 Положення про кваліфікаційну роботу (ДПСЯ М 9-8.5.1-19-05-22). 

 Положення про курсову роботу (проєкт) (ДПСЯ М 9-8.5.1-77-05-22). 

 Положення про запобігання академічного плагіату (ДПСЯ РІ 9-8.5.1-

198-05-22). 

 Положення про порядок приймання, зберігання і знищення курсових 

робіт (проєктів) (ДПСЯ РІ 9-8.5.1-27-05-22). 

 Положення про студентську раду гуртожитку Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ 

ПП 9-7.2-38-05-22). 

 Положення про інформаційний центр Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ДПСЯ ПП 9.6.2.2-

144-62-22). 

 Положення про порядок та критерії оцінювання знань, вмінь та навичок 

здобувачів вищої освіти (ДПСЯ РІ 9-8.5.2-13-05-22). 

 Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних та 

наукових працівників ПУЕТ (ДПСЯ РІ 9-7.2-242-05-22). 

 Положення про тренінгову академію «Інтерлінгва» (ДПСЯ ПП 9-7.1.2-

182-54-22). 
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 Положення про навчально-науковий інститут інноваційних технологій 

управління (ДПСЯ ПП 9-7.1.2-184-71-22). 

 Положення про навчально-науковий інститут соціально-трудових 

відносин Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» (ДПСЯ ПП 9-7.1.2-183-72-22). 

 Положення про студентського омбудсмена (ДПСЯ ПД 9-7.2-199-05-21). 

 Антикорупційна програма Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ ПД 9-5.3-232-05-22). 

 Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС 

при вступі до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський універ-

ситет економіки і торгівлі» на другий (третій) курс з нормативним терміном 

навчання (ДПСЯ РІ 9-8.2-244-02-22). 

 Порядок надання пільг студентам Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ М 9-5.2-

194-06-22).  

 Порядок призначення стипендій у Вищому навчальному закладі 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ М 9-5.2-

193-06-22). 

 Порядок ліквідації здобувачами вищої освіти академічної заборгованості 

(ДПСЯ М 9-8.5, 8.6-66-05-22). 

З метою підвищення рівня публічності структуровано та оновлено сторін-

ку «Публічна інформація», сторінку «Освіта» доповнено розділами «Мови 

освітнього процесу», «Проєкти для обговорення», «Інклюзивність», «Додаткові 

освітні та інші послуги», а також оновлено розділи: «Атестація», «Неформальна 

освіта», «Вибіркові дисципліни», «Інформація для гаранта».  

Протягом року ННЦЗЯВО поширювалась інформація щодо заходів 

НАЗЯВО для гарантів ОП різних спеціальностей та експертів. 

Під час розширених науково-методичних рад ННЦЗЯВО проведено тре-

нінги та роз’яснення для завідувачів кафедр щодо порядку розробки та затвер-

дження навчальних планів, моніторингу, перегляду та затвердження освітніх 

програм; механізму реалізації внутрішньої академічної мобільності. 

Проведено зустріч зі здобувачами вищої освіти щодо формування інди-

відуальної освітньої траєкторії та особливостей використання інтерфейсу 

особистого кабінету студента. 

Відповідно до вимог МОН України та НАЗЯВО оновлено освітні програми 

усіх спеціальностей. У травні 2022 затверджено освітні програми 2022 року 

набору.  

Приведено у відповідність модуль «Формуляр» в АСУ «IZETA» згідно з 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365). 

З метою забезпечення своєчасності вступної кампанії співробітниками 

ННЦЗЯВО до 20.07.2022 року за освітніми програмами, за якими здійснюється 

набір ЗдВО ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра у 2022 році, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n12
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проведено актуалізацію даних щодо науково-педагогічних працівників у моду-

лях ЄДЕБО «Кадрове забезпечення ОП/спеціальності» та «Кадрове забезпечен-

ня освітнього процесу» відповідно до пункту 35 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

30 грудня 2015 р. № 1187 (у редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. 

№ 365). 

Укладено договори про організацію академічної мобільності між ПУЕТ та 

Київським національним університетом культури і мистецтв (м. Київ), Націо-

нальним університетом водного господарства та природокористування (м. Рів-

не), Чернівецьким торговельно-економічним інститутом Київського націо-

нального торговельно-економічного університету, Національним університетом 

харчових технологій.  

Укладено договори про співпрацю щодо організації дуальної форми 

здобуття вищої освіти із Інститутом свинарства і АПВ НААН (квітень, 2022 р.). 

Приведено у відповідність Ступені ризику від провадження господарської 

діяльності у сфері вищої освіти у модулі «Ступені ризику (вища освіта) в 

Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). 

Співробітники центру брали участь в онлайн навчанні, організованому 

ТОВ «МЦЯ «ПРИРОСТ», за кваліфікацією «Внутрішній аудитор систем управ-

ління в освітніх організаціях» ДСТУ ISO 21001:2019 Освітні організації. Систе-

ми управління в освітніх організаціях. Вимоги та настанови щодо застосування 

(ISO 21001:2018, IDT) (січень, 2022 р.).  

Таблиця 1 – Звіт про роботу Навчально-наукового центру забезпечення 

якості вищої освіти за 2021–2022 навчальний рік 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

(посада, ПІБ) 

Аналіз, планування, організація та контроль за реалізацією освітнього процесу 

1 Участь у засіданнях Вченої ради університету 
Протягом 

року 
Гасій О. В. 

2 Участь у роботі ректорату університету 
Протягом 

року 
Гасій О. В. 

3 Участь у роботі науково-методичної ради 
Протягом 

року 
Гасій О. В. 

4 Участь в оперативних нарадах першого проректора 
Протягом 

року 
Гасій О. В. 

5 

Моніторинг і періодичний перегляд освітніх прог-

рам, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Маляренко C. B. 

6 

Надання гарантам ОП методичної допомоги щодо 

організації моніторингової роботи в освітній 

діяльності структурних підрозділів 

Протягом 

року 

Гасій О. В. 

Молчанова Н. Ю. 

7 Аналіз результатів атестації 
Протягом 

року 
Васіна Г. І. 

8 Моніторинг проведення навчальних занять 
Протягом 

року 

Гасій О. В. 

Басова Ю. О., 

Молчанова Н. Ю. 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

(посада, ПІБ) 

9 
Підготовка аналітичних матеріалів і звітів, пов’ 

язаних  з організацією освітнього процесу 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Молчанова Н. Ю. 

10 

Підготовка положень, що регламентують 

організацію освітнього процесу відповідно до вимог 

МОН та НАЗЯВО 

Протягом 

року 

Гасій О. В.,  

Басова Ю. О. 

11 
Робота щодо змістовного наповнення на офіційному 

сайті університету сторінки ННЦЗЯВО 

Протягом 

року 

Гасій О. В.,  

Басова Ю. О. 

Маляренко C. B. 

12 
Підготовка довідок, відповідей на листи з питань 

організації освітнього процесу 

Протягом 

року 

Молчанова Н. Ю. 

Васіна Г. І. 

Маляренко C. B. 

13 
Розробка загальноуніверситетського графіка 

освітнього процесу 

Протягом 

року 
Молчанова Н. Ю. 

14 
Підготовка наказів щодо організації освітнього 

процесу 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Молчанова Н. Ю. 

15 
Підготовка розпоряджень щодо забезпечення якості 

вищої освіти 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Молчанова Н. Ю. 

16 
Контроль за відповідністю навчальних планів та 

освітніх програм стандартам вищої освіти 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Молчанова Н. Ю. 

17 
Координація розробки навчальних планів, робочих 

навчальних планів на навчальний рік 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Молчанова Н. Ю. 

18 

Перевірка повноти і своєчасності оприлюднення 

освітніх програм, навчальних планів, навчально-

методичного забезпечення 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Молчанова Н. Ю., 

Басова Ю. О. 

19 

Облік та аналіз виконання навчального навантажен-

ня науково-педагогічними працівниками, у тому 

числі за погодинною оплатою праці 

Протягом 

року 

Молчанова Н. Ю. 

Васіна Г. І. 

20 

Контроль виконання науково-педагогічними праців-

никами запланованих обсягів навчальної роботи 

(педагогічного навантаження) посеместрово та за 

навчальний рік 

Протягом 

року 

Молчанова Н. Ю. 

Васіна Г. І. 

21 

Контроль наказів із затвердження тем курсових 

робіт (проектів), дипломних і магістерських робіт, 

закріплення наукових керівників 

Протягом 

року 
Васіна Г. І. 

22 

Узагальнення пропозицій кафедр щодо голів екзаме-

наційних комісій за спеціальностями, ступенями 

вищої освіти 

Протягом 

року 
Васіна Г. І. 

23 
Перевірка оформлення протоколів екзаменаційних 

комісій із присудження ступенів вищої освіти 

Протягом 

року 
Васіна Г. І. 

24 

Організація та координація процедури вільного ви-

бору студентами навчальних дисциплін для форму-

вання індивідуального навчального плану 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Молчанова Н. Ю. 

25 
Введення договорів та документації щодо органі-

зації внутрішньої академічної мобільності 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Молчанова Н. Ю. 

26 

Формування пропозицій стосовно загальної органі-

зації та координація роботи підрозділів університету 

щодо акредитації освітніх програмам Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Молчанова Н. Ю. 
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№ 
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Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

(посада, ПІБ) 

27 
Участь у тренінгах НАЗЯВО щодо якості вищої 

освіти ЗВО 

Протягом 

року 
Гасій О. В. 

Організація, планування, моніторингу та контролю методичної роботи в Університеті 

28 

Опрацювання і підготовка нормативно-інструктив-

них матеріалів, спрямованих на удосконалення 

методичного забезпечення навчального процесу 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Молчанова Н. Ю., 

Басова Ю. О. 

29 

Забезпечення своєчасного планування, розробки та 

видання кафедрами навчально-методичної й науко-

вої літератури, у тому числі електронної 

Протягом 

року 
Басова Ю. О. 

30 
Контроль за своєчасним виконанням кафедрами 

плану видання 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Басова Ю. О. 

Забезпечення функціонування системи управління якості університету та 

удосконалення якості освітнього процесу 

31 
Проведення внутрішнього аудиту системи якості 

діяльності університету 

жовтень  

2021 р. 

Гасій О. В., 

Басова Ю. О. 

32 
Організація і проведення досліджень щодо аналізу 

якості освітньої діяльності  

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Басова Ю. О. 

33 
Підготовка матеріалів за результатами моніторингу 

якості освітньої діяльності 

Протягом 

року 
Басова Ю. О. 

34 
Проведення нарад і семінарів із питань управління 

якістю освітньої діяльності 

Протягом 

року 
Гасій О. В. 

35 
Підготовка пропозицій щодо поліпшення якості 

надання освітніх послуг 

Протягом 

року 
Гасій О. В. 

36 

Актуалізація інформації щодо нормативно-методич-

ного забезпечення освітнього процесу на веб-сайті 

університету 

Протягом 

року 
Басова Ю. О. 

Координація процедур ліцензування та акредитації 

37 

Підготовка матеріалів для МОН України та Націо-

нального агентства із забезпечення якості вищої 

освіти з питань ліцензування та акредитації 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Маляренко C. B. 

38 
Своєчасне оновлення ліцензії на провадження 

освітньої діяльності та відповідних сертифікатів 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Молчанова Н. Ю., 

Маляренко C. B. 

39 
Комплексний аналіз змісту фахової освіти відпо-

відно до ліцензійних умов 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Маляренко C. B. 

40 

Координація роботи та контроль за складанням 

кафедрами планів підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Басова Ю. О. 

41 

Аналіз, узагальнення та статистична обробка інфор-

мації щодо відповідності стану забезпечення 

спеціальностей акредитаційним вимогам 

Протягом 

року 

Гасій О. В., 

Маляренко C. B. 

42 

Надання інформаційно-консультативної та практич-

ної допомоги структурним підрозділам університету 

у підготовці документів щодо процедур акредитації 

освітніх програм 

Протягом 

року 

Гасій О. В.,  

Молчанова Н. Ю. 

43 
Забезпечення зберігання матеріалів із ліцензійних та 

акредитаційних справ 

Протягом 

року 

Маляренко C. B., 

Дугніст Л. В. 
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виконання 

Відповідальні 

(посада, ПІБ) 

44 

Ведення бази даних науково-педагогічних праців-

ників в єдиній державній електронній базі з питань 

освіти 

Протягом 

року 

Маляренко C. B., 

Дугніст Л. В. 

45 

Перевірка формулярів викладачів відповідно до 

п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності 

Протягом 

року 

Маляренко C. B., 

Дугніст Л. В. 

46 
Методична допомога щодо заповнення звітів 

самооцінювання ОП 
За потребою 

Гасій О. В., 

Маляренко C. B. 

2. Основні процеси 

2.1. Освітній процес 

2.1.1. 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 протягом 2021–2022 н. р. на базі університету були організовані 

курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання знань за вечірньою 

формою навчання з 1 жовтня 2021 року по 31 березня 2022 року (Наказ по 

університету № 211-Н від 30 вересня 2021 року). 

 На початку 2021–2022 навчального року (вересень-жовтень) проведено 

рекламну кампанію щодо набору на курси підготовки до зовнішнього неза-

лежного оцінювання: виготовлено та розповсюджено серед випускників ЗЗСО 

м. Полтава рекламні буклети; розміщено оголошення на сайті університету, в 

інтернет мережах Facebook, Instagram, Тelegram та ін. 

 Перед початком занять, для слухачів проведено збори з питань організації 

навчального процесу. Затверджена вартість навчання на довгострокових курсах 

підготовки до ЗНО навчання з дисциплін (300 грн/місяць). Складено розклад 

занять для слухачів курсів підготовки до ЗНО вечірньої форми навчання в 

ПУЕТ.  

 З 1 жовтня 2021 року по 31 травня 2022 року організовано навчальний 

процес для 45 слухачів та 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.  

Заняття проходили переважно в офлайн-режимі, але під час карантину 

були переведені в онлайн-режим із використанням дистанційної платформи 

університету. Усі викладачі та слухачі отримали логіни і паролі. 

Для зручності спілкування викладачів і слухачів створено групи в клауд-

меседжері Тelegram, онлайн-додатку Viber. 
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Щомісяця здійснювалась оплата проведених викладачами навчальних 

занять за ставками погодинної оплати праці. (Наказ по університету № 8-П від 

1 жовтня 2021 року). 

Щомісяця проводилась перевірка відвідування занять та оплата за 

навчання слухачами курсів підготовки до ЗНО.  

Освітній процес на курсах підготовки до ЗНО поєднувався з профорієн-

таційною роботою, що дозволило майбутнім абітурієнтам усвідомлено знайо-

митися з можливостями та перевагами навчання в університеті під час загально 

університетських онлайн-заходів та презентації освітньої діяльності під час 

проведення Днів абітурієнта офлайн.  

Слухачі курсів приєдналися до університетських груп у соціальних 

мережах Facebook, Instagram, та Чат-боті в Тelegram «PUET-vstup», що надало 

можливість залучати їх до профорієнтаційних онлайн заходів, які протягом 

навчального року проводилися в університеті для абітурієнтів. 

Після закінчення курсів слухачі отримали Посвідчення про отримання 

10 додаткових балів при вступі на спеціальність 181 у Вищому навчальному 

закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

відповідно до Додатку 2 Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України та Сертифікати на позачерговий вступ до університету.  

2.1.2. Контингент студентів ПУЕТ, рух контингенту 

Додаток 1. Контингент студентів Вищого навчального закладу Укооп-

спілки «Полтавський університету економіки і торгівлі» денної форми 

навчання станом на 30.08.2022 р. 

Додаток 2. Контингент студентів Вищого навчального закладу Укооп-

спілки «Полтавський університету економіки і торгівлі» заочної форми 

навчання станом на 01.09.2022 р. 

2.1.3. Звіт про роботу Інституту міжнародної освіти 

Протягом 2021–2022 н. р. діяльність із набору іноземних студентів 

отримала свій подальший розвиток. У 2021 р. співпраця університету з 

суб’єктами підприємницької діяльності з питань набору іноземних громадян на 

навчання здійснювалася за вісьма договорами, з них укладено вперше один, 

продовжено сім договорів. 

Відповідно до електронної бази УДЦМО з січня по грудень 2021 р. видано 

1 400 запрошень (у т. ч. зі сплаченою візовою підтримкою – 649); за 2020 р. 

було видано 692 запрошення (у т. ч. зі сплаченою візовою підтримкою – 279); 

за 2019 рік було видано 925 запрошень (у т. ч. зі сплаченою візовою підтрим-

кою – 459); у 2018 році було видано 1 351 запрошень (у т. ч. зі сплаченою 

візовою підтримкою – 665). Поряд зі збільшенням кількості виданих запрошень 

спостерігалася тенденція до збільшення якісних показників – отримало візи та 

приїхало на навчання згідно із виданими запрошеннями значно більше вступ-

ників. У січні-лютому 2022 р. видано 133 запрошення, а за період воєнного 

стану – 23 запрошення на навчання.  
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Таблиця 2 – Порівняльна інформація щодо 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 

2020–2021 40 29 336 405 

2021–2022 146 13 354 513 

У 2021–2022 навчальному році на підготовче відділення вступило 354 сту-

денти; на перший курс – 146 іноземних студентів, на 5 курс – 13 студентів. 

Загалом у 2021–2022 н. р. кількість іноземних студентів становила 513 осіб із 

34 зарубіжних країн (Азербайджан, Алжир, Афганістан, Гамбія, Гана, Гвінея, 

Єгипет, Ємен, Зімбабве, Йорданія, Індія, Іран, Камерун, Китай, Ліберія, Ліван, 

Лівія, Мавританія, Малаві, Марокко, Непал, Нігерія, Палестина (ОБГ), 

Пакистан, Судан, США, Сьєрра-Леоне, Свазіленд, Танзанія, Туреччина, 

Туркменістан, Туніс, Уганда, Узбекистан).  

Не зважаючи на складні умови, спричинені пандемією COVID-19, удалося 

здійснити набір іноземних студентів на 2021–2022 н. р. Цьому сприяло створен-

ня Науково-навчального інституту міжнародної освіти, основною метою діяль-

ності якого є забезпечення ефективного освітнього, наукового та виховного 

процесу іноземних студентів та залучення до навчання до університету інозем-

них громадян та осіб без громадянства. Інститутом організовано плідну 

співпрацю з партнерами з Індії (залучено 105 осіб на бакалаврат та магістратуру 

та 183 слухачі підготовчого відділення) та країн Африки (залучено 43 особи на 

бакалаврат та магістратуру та 150 слухачів підготовчого відділення). 

За даними інструменту Google Analytics у 2021 році на англомовну 

сторінку для вступників-іноземців international.puet.edu.ua звернулось 6 590 ко-

ристувачів (Індія, Непал, США, Нігерія, Пакистан, Туреччина, Гана), ними 

переглянуто 25 625 сторінок, за один сеанс переглядається в середньому 

2,73 сторінки. А у 2022 р. звернулось 2 683 користувачів (Індія, Китай, 

Німеччина, США, Нігерія, Польща, Сполучене королівство, Пакистан, Нідер-

ланди, Туреччина, Азербайджан, Ірландія, Гана, Марокко), ними переглянуто 

6 603 сторінок. 
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Рисунок 2 – Основні джерела трафіку на англомовній сторінці  

для вступників-іноземців international.puet.edu.ua у 2021 р. 

 
 

 

Рисунок 3 – Основні джерела трафіку на англомовній сторінці  

для вступників-іноземців international.puet.edu.ua у 2022 р. 
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Рисунок 4 – Країни походження відвідувачів сайту у 2021 та 2022 рр. 

Обнадійливим є віковий склад відвідувачів сайту. 

 
Рисунок 5 – Віковий склад відвідувачів сайту  

(100 % від загального числа сеансів) 
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Рисунок 6 – Найбільш популярні сторінки у запитах користувачів 

Попри воєнні дії, спричинені повномасштабним вторгненням росії та 
запровадження військового стану, нестабільне політичне та економічне стано-
вище в інших країнах, ускладнення міграційних процедур для отримання візи 
на навчання в Україні, пандемію COVID-19, а також відрахування частини сту-
дентів через несплату за навчання, університет зберігає контингент студентів.  

2.2. Лідерський потенціал 

2.2.1. Звіт про результати роботи Навчально-наукового Інституту 
лідерства 

Таблиця 3 – Виконання календарного плану засідань Навчально-
наукового інституту лідерства (далі ННІЛ) 

№ 
з/п 

Назва заходу 

Термін 
виконання/ 

відомості 
про 

виконання 

Відповідальні 

1 

Про розробку контенту для дистанційного курсу 
«Персональний розвиток та лідерство». 
Про розробку контенту для дистанційного курсу 
«Персональний розвиток та лідерство» англійською 
мовою. 

30 вересня 
2021 р. 

Нестуля С. І., 
Пивоварська К. С. 
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Продовж. табл. 3 

№ 
з/п 

Назва заходу 

Термін 
виконання/ 

відомості 
про 

виконання 

Відповідальні 

 

Про переробку контенту дисципліни «Основи лідер-
ства». 
Про переробку контенту дисципліни «Основи лідер-
ства» англійською мовою 
Про оновлення контенту для дистанційного курсу 
«Тренінговий курс «Полтавська обласна школа ліде-
рів учнівського самоврядування» 

  

2 

Про проведення студентських тренінгів. 
Про підготовку до реєстрації авторського права на 
твір «Навчальна програма «Університет третього 
віку» (навчальна програма «УТВ»). 
Про проведення тренінгових занять «Школа лідерів» 
ПУЕТ 

29 жовтня  
2021р. 

Нестуля С. І., 
Пивоварська К. С. 

3 

Про реєстрацію авторського права на твір «Навчаль-
на програма «Університет третього віку» (навчальна 
програма «УТВ»). 
Про презентацію колективної монографії Нестулі О. О., 
Нестулі С. В., Кононец Н. В. «Дидактика лідерства. 
Сучасні погляди на формування лідерської компе-
тентності». 
Про проведення тренінгу «Ефективне планування 
діяльності органів місцевого самоврядування 

26 
листопада 

2021 р. 

Нестуля С. І., 
Пивоварська К. С. 

4 

Про проведення тренінгу «Фандрайзинг для органів 
студентського самоврядування». 
Про проведення тренінгових сесій ПОШЛУС. 
Про підсумки роботи протягом першого семестру 
2021–2022 н. р. 

29 грудня 
2021 р. 

Нестуля С. І., 
Пивоварська К. С. 

5 

Про проведення тренінгу «Фандрайзинг для органів 
студентського самоврядування». 
Про участь ННІЛ у акредитаційних івентах. 
Про участь Пивоварської К. С. у ІІІ Форумі фахівців 
органів виконавчої влади з комунікацій з громадсь-
кістю 

28 січня 
2022 р. 

Нестуля С. І., 
Пивоварська К. С. 

6 

Про підготовку науковими співробітниками та викла-
дачами студентів для участі у щорічній студентській 
науковій конференції. 
Про організацію та проведення занять в онлайн-ре-
жимі для людей похилого віку з метою психологічної 
та соціальної підтримки 

23 лютого 
2022 р. 

Нестуля С. І., 
Пивоварська К. С. 

7 

Про наукові публікації співробітників ННІЛ. 
Про підтримку внутрішньо переміщених осіб та 
волонтерську діяльність 

31 березня 
2022 р. 

Нестуля С. І., 
Пивоварська К. С. 

8 

Про підсумки проведення ХLV Міжнародної науко-
вої студентської конференції за підсумками науково-
дослідних робіт студентів за 2021 рік «Актуальні 
питання розвитку науки та забезпечення якості освіти 
у ХХІ столітті». 
Про підготовку вибіркових дисциплін 

29 квітня 
2022 р. 

Нестуля С. І., 
Пивоварська К. С. 
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Продовж. табл. 3 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 
виконання/ 

відомості 

про 
виконання 

Відповідальні 

9 

Про підготовку формулярів викладачів за 2021–
2022 н. р. 
Про підготовку звітів роботи ННІЛ за 2021–2022 н. р. 
Про профорієнтаційну роботу в 2021–2022 н. р. 

30 травня 
2022 р. 

Нестуля С. І., 
Пивоварська К. С. 

10 

Підсумки роботи УТВ та ГО ЦОД Полтавщини. 
Підсумки роботи «Школи лідерів ПУЕТ». 
Про підсумки роботи ПОШЛУС. 
Про звіт про роботу ННІЛ у 2021–2022 н. р. 

25 червня 
2022 р. 

Нестуля С.І.  
Пивоварська К.С. 

11 
Про участь працівників ННІЛ в проведенні PUET 
Summer Camp 2022 для абітурієнтів 

05 липня 
2022 р. 

Нестуля С. І., 
Пивоварська К. С. 

12 
Про планування роботи ННІЛ на 2022–2023 н. р. 27 серпня 

2022 р. 
Нестуля С. І., 
Пивоварська К. С. 

Таблиця 4 – Список навчально-методичного забезпечення навчальних 
дисциплін науковими співробітниками та НПП ННІЛ 

Назва 
навчальної 

дисципліни 

Вид 

навчально-
методичного 

забезпечення 

Спеціальність 
(ОП, спеціалі-

зація) /ступінь К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Виконавці 
(посада, ПІБ) 

Термін 
підготовки 

Українською мовою 

Персональний 
розвиток та 
лідерство 

Дистанційний 
курс 

для бакалаврів 
та молодших 
бакалаврів. 

Освітня прог-
рама 241 «Го-
тельно-ресто-
ранна справа» 

1 2 
проф.,  

д. п. н., доц. 
Нестуля С. І. 

грудень 
2021 р. 

Тренінговий 
курс «Лідери 
учнівського 
самовряду-
вання» 

Дистанційний 
тренінговий 

курс 

для учнів 
загальноосвіт-

ніх шкіл 
– 1–2 

проф. Нестуля С. І., 
ст. викладач 

Пивоварська К. С. 

вересень 
2021 

січень 2022 

Англійською мовою 

Sociology and 
the basics of 
applied 
research 

Дистанційний 
курс 

для бакалаврів 3 2 
ст. викладач 

Пивоварська К. С. 

січень–
травень 

2022 

Personal 
development 
and leadership 

Дистанційний 
курс 

для бакалаврів 
та молодших 

бакалаврів 
1 2 

ст. викладач 
Пивоварська К. С. 

грудень–
січень 2022 

Remote educa-
tional course 
«Leadership 
and com-
munications» 

Remote 
educational 

course 

By foreign 
students of the 

specialty 
«Management» 

3 1 

Prof. Nestulia O. O.,  
Prof. Nestulia S. I., 

Assoc. Prof. 
Stetsenko V. V., 

Assoc. Prof. 
Rudych L. V. 

грудень 
2022 
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Таблиця 5 – Робота наукових студентських об’єднань* 

Назва наукового 

студентського 

об’єднання 

Керівник наукового 

студентського 

об’єднання (ПІБ) 

Кількість студентів, що планується 

залучити до роботи 

усього 
у т. ч. 

українських іноземних 

Студентський науковий 

гурток «Школа лідерів» 
Нестуля С. І. 30 30 – 

Таблиця 6 – Виконання плану роботи наукового студентського об’ єднання 
«Школа лідерів ПУЕТ» 

№ з/п Зміст Програми 
Дата 

проведення 
відповідальний 

1 

Ефективна комунікація. 

Прочитання книги Д. Карнегі у версії студента 

2 курсу В. Нечитайла Самомотивація. 

Інструмент «Проактивність» 

06/10 

13/10 

20/10 

27/10 

Нестуля С. І.,  

Андрій Чепурняк, 

Катерина Федоренко, 

комунікативна група 

2 

Менторська зустріч К. Гаркуша МО 2 курс 

(практико орієнтований вибір). 

«Ніч науки». 

Інструмент SMARTER. 

Інструмент «Визначення пріоритетів» 

03/11 

10/11 

17/11 

24/11 

 

Нестуля С. І.,  

Андрій Чепурняк,  

Катерина Федоренко, 

комунікативна група 

3 

Інструмент SWOT аналіз. 

Випускники ПУЕТ – історії успіху. 

Обговорення книги В. Франкла «Людина в 

пошуках сенсу». 

Новорічний квест 

01/12 

08/12 

05/12 

 

22/12 

Нестуля С. І., 

Катерина Федоренко, 

комунікативна група 

4 

Виграв-Виграв. 

Обговорення книги Л. Рівєра «Матадор». 

Інструмент «Колесо життя» 

12/01 

19/01 

26/01 

Нестуля С. І., 

Катерина Федоренко, 

комунікативна група 

5 

Емпатія. Як бути емпатичним? 

EQ Самоусвідомлення. 

Обговорення книги П. Коєльо «Алхімік» 

09/02 

16/02 

23/02 

Нестуля С. І., 

Катерина Федоренко, 

комунікативна група 

6 

EQ Самодисципліна. 

Самомотивація. 

Обговорення книги Р. Бах «Чайка Джонатан 

Лівінгстон» 

09/03 

16/03 

23/03 

30/03 

Нестуля С. І., 

Катерина Федоренко, 

комунікативна група 

7 

Синергія, як навичка ефективної особистості. 

Робота в команді. 

Ролі в команді. 

Обговорення книги Р. Шарма «Монах, який 

продав свій Феррарі» 

06/04 

13/04 

20/04 

27/04 

Нестуля С. І., 

Катерина Федоренко, 

комунікативна група 

8 

«Заточуй пилку», як навичка 

високоефективної особистості. 

Обговорення книги Д. Карнегі «Як 

завойовувати друзів» 

04/05 

 

11/05 

Нестуля С. І., 

Катерина Федоренко, 

комунікативна група 

9 

Підготовка студентами, членами «Школи 

лідерів» доповідей та тез для участі в ХLV 

Міжнародної наукової студентської 

конференції ПУЕТ. Публікація тез 

березень-

квітень 

онлайн 

Нестуля С. І. 

10 
Участь у ХLV Міжнародній науковій 

студентській конференції ПУЕТ 

13–14 квітня 

2022 р. 
Нестуля С. І. 
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Таблиця 7 – Інші об’єднання для розвитку лідерського потенціалу у сфері 

неформальної освіти: учнівської молоді, НПП, дорослих, осіб 

вразливих категорій, ВПО, людей похилого віку, які реалізує 

ННІЛ 

Назва об’єднання 
Керівник 

об’єднання (ПІБ) 
К–ть учасників 

об’єднання 
Мета/Результат 

Полтавська обласна школа 

лідерів учнівського 

самоврядування 

ПОШЛУС (за окремим 

звітом) 

Нестуля С. І. 346 Розвиток потенціалу 

учнівської молоді 

ГО «Центр освіти 

дорослих Полтавщини» 

(за окремим звітом) 

Стефанюк О. Д., 

Нестуля С. І. 

Верезомська С. Ж. 

Тренери освітніх 

Програм 

476 Розвиток лідерсько-

го потенціалу та 

майстерності викла-

дачів, які надають 

освітні послуги у 

сфері неформальної 

освіти 
Університет третього віку 

(за окремим звітом) 
Нестуля С. І., 

Чайка І. П., 

куратори УТВ 

720 Розвиток лідер-

ського потенціалу та 

майстерності викла-

дачів, які надають 

освітні послуги у 

сфері неформальної 

освіти 

Таблиця 8 – Виконання плану роботи «Полтавська обласна школа лідерів 

учнівського самоврядування» (ПОШЛУС) 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні Локації Терміни 

1 

Реєстрація учасників ПОШЛУС 

(реєстраційна форма, збір даних) 

Нестуля С. І. 

Горячова О. О. 

Романенко А. М. 

онлайн Полтавська 

область 

15.08–

15.09.2021 

2 

Відкриття ПОШЛУС Нестуля С. І. 

Горячова О. О. 

Романенко А. М. 

онлайн Полтавська 

область 

07.10.21 

3 

Тренінг «Мій лідерський потенціал» Нестуля С. І. Лубенська, Кар-

лівська, Полтав-

ська, Диканська, 

Кременчуцька, 

Решетилівська, 

Горішні Плавні 

05.10.2021 

29.11.2021 

05.12.2021 

06.12.2021 

09.12.2021 

19.12.2021 

4 
Тренінг «Робота в команді» Нестуля С. І. онлайн Полтавська 

область 
 
26.01.2022 

5 
Тренінг « Критичне мислення» Пивоварська К. С. онлайн Полтавська 

область 

14.04.2022 

6 
Тренінг «Проєктний менеджмент: 

початкові кроки» 

Пивоварська К. С. онлайн Полтавська 

область 

16.06.2022 

7 

Закриття навчального року, 

вручення Сертифікатів, відзначення 

активних 

Нестуля С. І. 

Горячова О. О. 

Манжура О. В. 

онлайн Полтавська 

область 

16.06.2022 
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Таблиця 9 – Залучення структурним підрозділом ННІЛ коштів із зовнішніх 
джерел фінансування 

Назва проєкту Виконавець 
Кількість 
залучених 

коштів 

Джерела 
фінансування, види 

робіт 

Університет третього віку. Нові 
виклики освіта офлайн, он лайн 

доц. Нестуля С. І. 
253 000,00 

Бюджет участі 

День людей похилого віку доц. Нестуля С. І. 480 000,00 Бюджет участі 

Розвиток освіти дорослих для 
вразливих категорій населення 

доц. Нестуля С. І. 

304 000,00 

Міська Програма 
«Розвиток освіти 
дорослих» 

Проєкт «Центр освіти дорослих 
м. Полтави» в ГО Центр освіти 
дорослих Полтавщини 

доц. Нестуля С. І. 

686 985,00 

DVV International 
України 

Проект «Перезміст» Пивоварська К. С. 

18 442,62 

ГО «Інститут полі-
тико-інформаційних 
досліджень» 

  1 742 427,62  

Таблиця 10 – Підготовлено та подано проєктних заявок 

Назва програми, 
міжнародної організації 

чи установи (донора) 
Назва проєкту 

Вартість 
проєкту* 

Виконавець / 
проєктна команда 

Erasmus+ Programme 
(ERASMUS) 

Програма вдосконалення 
викладання у вищій 
школі 

30 000 євро 
Нестуля С. І., 
Матвієнко Ю. С., 
Кононец Н. В. 

Erasmus+ Programme 
(ERASMUS) 

Youth Studios: European 
Philosophy from A to Z 

30 000 євро 
Пивоварська К. С., 
Усанов І. В.,  
Куцепал С. В. 

Erasmus+ Programme 
(ERASMUS) 

Cross-cultural education: 
Ukraine - European Union 

30 000 євро 
Кононец Н. В., 
Тодорова І. С., 
Пивоварська К. С. 

Таблиця 11 – Проєкти, що реалізуються  співробітниками ННІЛ  

Назва 
програми, 

міжнародної 
організації чи 

установи 
(донора) 

Назва проєкту 
Виконавець / 

проєктна команда 
Короткий зміст 

проєкту 
Стан роботи за 

проєктом 

DVV International 
Ukraine 
Освіта дорослих 
впродовж життя 

«Центр освіти 
дорослих – 
середовище 
особистісного та 
професійного 
розвитку» 

Нестуля С. І., 
Стефанюк О. Д.,  
Верезомська С. Ж. 

Мета: надання 
освітніх послуг 
вразливим 
категоріям 
населення 

Проєкт реалі-
зується за 
фінансування в 
розмірі 
599 798,40 грн 

Care та Міжна-
родний фонд 
«Відродження» 

«Облаштування 
місць прожи-
вання внутріш-
ньо переміще-
них осіб в рам-
ках «гуманітар-
ної солідар-
ності» 

Нестуля С. І. – 
керівник проєкту 
Виконавець: ГО 
«Центр освіти 
дорослих Полтав-
щини» партнерство 
ПУЕТ волонтер-
ська ініціатива  

Мета: забезпе-
чення ВПО 
обладнанням 
для побуту та 
проживання в 
гуртожитках 
Полтавського 
університету  

Проєкт реалізу-
ється. 
Профінансо-
вано 
300 000 грн 
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Продовж. табл. 11 

Назва 

програми, 

міжнародної 

організації чи 

установи 

(донора) 

Назва проєкту 
Виконавець / 

проєктна команда 

Короткий зміст 

проєкту 

Стан роботи за 

проєктом 

  
«Самоорганізація 

ПУЕТ» 

економіки і тор-

гівлі в умовах 

війни. Резуль-

тати: облад-

нання закуп-

лено, місця 

проживання 

облаштовано 

 

ГО «Інститут 

політико-інфор-

маційних до-

сліджень» за 

сприяння 

ПРООН у межах 

Програми ООН із 

відновлення та 

розбудови миру 

за фінансової 

підтримки 

Європейського 

Союзу 

«ПЕРЕЗМІСТ» є 

частиною 

проєкту «Нові 

соціальні 

зв’язки, нові 

життєві сенси, 

нова робота для 

тих, хто все це 

втратив через 

війну» 

ст. викл. 

Пивоварська К. С. 

КОМАНДА 

ПРОЄКТУ 

СТАВИТЬ 

ПЕРЕД СОБОЮ 

ДВА 

ЗАВДАННЯ: 

1. Допомогти 

внутрішньо 

переміщеним 

людям інтегру-

ватися в нове 

середовище, 

дізнавшись 

більше про 

громади, у які 

вони переїхали, 

та сформувавши 

нові соціальні 

зв’язки. 

2. Для досягнен-

ня першого зав-

дання підготу-

вати ігрофасилі-

таторів «Світ 

Громад», які, 

отримавши 

інструмент та 

освоївши новий 

фах, зможуть 

провести у своїх 

громадах 

інтеграційні 

ігрові сесії для 

ВПО та міс-

цевих жителів 

Проект 

реалізується 
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Таблиця 12 – Видання науково-педагогічними працівниками ННІЛ 
монографій, статей, тез 

№ 
з/п 

Автор(-и) 
(посада, ПІБ) 

Повний бібліографічний опис документа 

Монографії 

1 
Нестуля О. О., 
Нестуля С. І, 
Кононец Н. В. 

Дидактика лідерства: сучасні погляди на формування лідерської 
компетентності здобувачів вищої освіти : монографія / О. О. Нес-
туля, С. І. Нестуля, Н. В.Кононец. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 591 с. 

Статті у фахових виданнях на території України, які не включено до  
міжнародних наукометричних баз 

1 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Organizational and pedagogical support of the process of development 
of leadership competence of future higher school teathers. // Вісник 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмель-
ницького. Серія: Педагогічні науки, – 2021 – № 3. – С. 91–98. 
https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4328 

2 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Інноваційно-організаційний формат розвитку лідерської компетент-
ності викладачів у вищій школі / Педагогіка формування творчої 
особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. – 
Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [б. в.] 2021 р. № 79. – Т. 2 – 
С. 99–103. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/79/part_2/ 
18.pdf 

3 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Досвід упровадження мобільного навчання студентів університету 
під Час вивчення дисципліни «Основи лідерства» // Вища школа, 
наук.-практ. вид. / редкол.: К. М. Левківський (голов. ред.) [та ін.]. 
– Київ : Знання, 2020. № 7–8. – С. 20–32. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JRN&P21DBN=JR
N&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21C
NR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&
S21STR=%D0%9623773/2020$ 

4 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Критеріально-діагностична база формування лідерської компетент-
ності майбутніх викладачів закладу вищої освіти // Вища школа, 
наук.-практ. вид. / редкол.: К. М. Левківський (голов. ред.) [та ін.]. 
– Київ : Знання, 2021. – № 10 – С. 15–30 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JRN&P21DBN=JR
N&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21C
NR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&
S21STR=%D0%9623773/2020$ 

5 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Варіативні моделі змішаного навчання (Blended learning) у вищій 
школі: досвід ПУЕТ // Вища школа, наук.-практ. вид. / редкол.: 
К. М. Левківський (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Знання, 2021. – 
№ 11 – С 7–21http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11622 

6 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Методологія розробки освітньої програми підготовки магістрів 
«Педагогіка вищої школи» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спе-
ціальності 011 освітні, педагогічні науки // Вісник університету 
імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія. – 2021. – 
№ 2. – С. 249–263 https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2021/ 
2/29.pdf 

7 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Модель освітнього проєкту «Університет третього віку» як ефек-
тивний інструмент реалізації концепції Life-Long Learning // Зб. 
наук. пр. Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю 
«Психологічна підтримка літніх людей у період карантину» 29 
листопада 2021 р. Київ, 264 с., С. 174–187 http://ipood.com.ua/e-
library/psihologichna-pidtrimka-litnih-osib-u-period-karantinu/ 
psihologichna-pidtrimka-litnih-osib-u-period-karantinu-zbirnik---2021/ 
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Продовж. табл. 12 

№ 
з/п 

Автор(-и) 
(посада, ПІБ) 

Повний бібліографічний опис документа 

8 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Інноваційні форми семінарських занять у процесі професійного 
зростання магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої 
школи» // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. 
Вип. 27. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021 – С. 135–139. 
https://doi.org/10.33989/2075-146x.2021.27.247069http://sources. pnpu. 
edu.ua/article/view/247069/244464 

9 

Рудич Л. В. 
к. е. н., наук. 
співр. 

Ефективний рекрутинг в контексті підвищення конкурентоспро-
можності підприємств / Л. В. Рудич, В. В. Стеценко, В. О. Шапова-
лов // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», 
Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні 
науки») – 2022 – № 6 (6) – С. 62–69 https://mail.google.com/ 
mail/u/0/?tab=wm#inbox/FMfcgzGpGdkWwzWfbhsRTcFgFscdBRJL? 
projector=1&messagePartId=0.1 

10 
Рудич Л. В. 
к. е. н. наук. 
співр. 

Розвиток компетенцій як інструмент забезпечення ефективного 
управління соціальними проектами / Л. В. Рудич, В. В. Стеценко, 
В. О. Шаповалов // Галицький економічний вісник 

Статті у виданнях на території України, які включено до міжнародних наукометричних 
баз SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection 

1 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Examining the Fundamental Elements of Physical and Health-
Enhancing Educational Activity of Student in Distance Learning. 
Kononets N., Zhamardiy V., Nestulya О., Nestulya S., Tsina V., 
Petrenko L., Nikolashyna T., Ilchenko O., Polyakova-Lahoda M., 
Borodai E. // Journal of Research in Medical and Dental Science, 2021, 
Volume 9, Issue 7, P. 419–424. https://www.jrmds.in/articles/ 
examining-the-fundamental-elements-of-physical-and-healthenhancing-
educational-activity-of-student-in-distance-learning.pdf 

2 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Investigating the Didactic System of Research Competence Formation 
for Prospective PE Instructors. Kononets N., Nestulya S., Soloshych I., 
Zhamardiy V., Odokienko V. // Journal of Research in Medical and 
Dental Science, 2021, Vol. 9, Issue 7, P. 414–418. https://www.jrmds.in/ 
articles/investigating-the-didactic-system-of-research-competence-
formation-for-prospective-pe-instructors.pdf 

Статті в зарубіжних виданнях, які включено до інших міжнародних наукометричних баз 

1 

Верезом-
ська С. Ж. 

Верезомська С. Ж. Теорії лідерства: формування та сучасний стан 
дослідження // Міжнародний науковий журнал & quot; Інтернаука 
& quot;. – 2021. — № 11. – С. 21–34. 
https://www.inter-nauka.com/ua/issues/2021/11/7514 

Тези у виданнях на території України, які не включено до міжнародних наукометричних 
баз 

1 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Особистість лідера – освітнього менеджера в нових реаліях 
трансформації вищої освіти // ХХ міжнародна науково-практична 
конференція «Гуманістичні орієнтири професійного становлення 
вчителя: Макаренківська традиція і місія нової української школи» 
11–12 березня 2021, Полтава С. 65–67 http://dspace.puet.edu.ua/ 
handle/ 123456789/11472 

2 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Тренінгові технології й особистість тренера у процесі формування 
лідерської компетентності здобувачів вищої освіти // Наукова 
школа І. А. Зязюна у працях його соратників та учнів : УІІ Міжнар. 
наук.-практич. Конф. 25–26 травня 2021 р. https://web.kpi. kharkov. 
ua/ppuss/uk/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-
naukova-shkola-akademika-i-a-zyazyuna-u-pratsyah-jogo-soratnikiv-ta-
uchniv-2/ 
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Продовж. табл. 12 

№ 
з/п 

Автор(-и) 
(посада, ПІБ) 

Повний бібліографічний опис документа 

3 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Компоненти поведінки харизматичного й нехаризматичного лідера-
викладача // Лідери ХХІ століття. Формування особистості хариз-
матичного лідера на основі гуманітарних технологій для управ-
ління соціальними системами : V Міжнар. наук.-практич. конф.  
28–29 жовтня 2021 року м. Харків Національний технічний уні-
верситет «Харківський політехнічний інститут». https://web.kpi. 
kharkov.ua/ppuss/uk/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-
lideri-hhi-stolittya-formuvannya-osobistosti-harizmatichnogo-lidera-na-
osnovi-gumanitarnih-tehnologij-dlya-upravlinnya-sotsialnimi-
sistemami/ 

4 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Принципи освітнього менеджменту у спадщині І. А. Зязюна // 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Методика навчання природ-
ничих дисциплін у середній та вищій школі (XXYІІІ Каришинські 
читання) (Полтава 27–28 травня 2021 р.) / за заг. ред. проф. 
М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2021. – 364 с. – С. 231–232 

Тези в зарубіжних виданнях, які не включено до міжнародних наукометричних баз 

1 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Психолого-педагогічний компонент формування лідерської компе-
тентності магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої шко-
ли»» // УІІІ International scientific and practice conference «Scientific 
research in XX century» 6–8 march 2021. – Ottava, Canada, 
SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF» / 3 (30) file:///C:/Users/ 
kxaxel/Downloads/4758-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81% 
D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-
8758-1-10-20200929%20(2).pdf 

2 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Шляхи формування лідерської компетентності магістрантів освіт-
ньої програми «Педагогіка вищої школи» // International scientific 
and practice conference «Scientific horizon in the contecst» of social 
crises 11–12 april 2021. – № 50. – Tokio, Japan, С. 173–178 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=M97g2iYAAAAJ&hl=uk 

3 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

Особливості укладення електронного робочого зошита з курсу 
«Основи лідерства» // International scientific and practice conference 
«Challenges in science of novadays» 4–5 april 2021. – Washington, 
USA https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/10859 

4 

Нестуля С. І., 
проф., д. п. н., 
доцент  

УІІІ International scientific and practice conference «Scientific research 
in XX century» 6–8 march 2021 № 44. – С. 207–211, Scientific 
Collection «InterConf», (44):with the Proceedings of the 8th Inter-
national Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI 
Century» (March 6–8, 2021). Ottawa, Canada:MethuenPublishing 
House, 2021. 784 p. Ottava, Canada, https://ojs.ukrlogos.in.ua/ 
index.php/interconf/issue/view/6-8.03.2021/473 

Таблиця 13 – Подання та реєстрація науковими співробітниками та НПП 
ННІЛ патентів, авторських прав 

№ з/п Назва Автор Установа Результат 

1 

Навчальна програма 
«Університет Третього 
віку» (Навчальна 
програма УТВ) 

Нестуля С. І. Державне під-
приємство 
«Український 
інститут інтелек-
туальної 
власності» 

Свідоцтво № 109796 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір 25.11.2021 
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Продовж. табл. 13 

№ з/п Назва Автор Установа Результат 

2 

Монографія «Дидактика 
лідерства. Сучасні погля-
ди на формування лідер-
ської компетентності 
здобувачів вищої освіти» 

Нестуля С. І., 
Нестуля О. О. 

Державне 
підприємство 
«Український 
інститут інтелек-
туальної 
власності» 

Свідоцтво № 111296 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір 25.01.2022 

Таблиця 14 – Участь наукових співробітників та НПП ННІЛ у 
міжнародному співробітництві 

№ з/п Зміст заходу Учасники Терміни Результат 

1 

Навчальна поїздка: «Обмін дос-
відом роботи у сфері неформаль-
ної освіти дорослих, знайомство 
з діяльністю Народних 
університетів Німеччини» 

Нестуля С. І. 31.10–07.11. 
2021 р. 

Презентація для слуха-
чів УТВ «Досвід Life 
long learning у Німеч-
чині» 14.11– 21.11. 
2021 р.  

2 

Міжнародний вебінар: «Міста, 
що навчаються за мир в 
Україні». (Корея, Німеччина, 
Україна) 

Нестуля С. І. 27.04.2022 р. Презентація діяльності 
університету та Центру 
освіти дорослих в 
умовах війни 

3 

Підготовка та подання пакету 
документів до включення 
м. Полтава до міжнародної 
асоціації міст, що навчаються 
ЮНЕСКО 

Нестуля С. І. жовтень 
2021 р. 

Підтвердження МОН 
про проходження до 
наступного етапу від-
бору безпосередньо 
організацією ЮНЕСКО 

Таблиця 15– Виконання плану заходів із залученням стейкхолдерів 
(профорієнтаційна робота) 

№ 
з/п 

Зміст роботи Стейкхолдери Виконавець Терміни 

1 

«Інноваційні технології навчання у 
вищій школі», «Розвиток професій-
них компетентностей сучасного пе-
дагога. Компетентності ХХІ ст.» ве-
бінари за короткостроковими та дов-
готерміновими Програмами підви-
щення кваліфікації викладачів коле-
джів та технікумів за графіком МІПК 

Харківський 
кооперативний 
коледж. 
Лубенський 
лісотехнічний 
коледж. Кремен-
чуцький 
педагогічний 
коледж та ін. 

Нестуля С. І. жовтень 
листопад, 
грудень,  
березень 
21.12.2021 
22.03.2022 

2 
Тренінг «Мотивація та самомоти-
вація» для учасників Дня кар’єри ЄС 

Школярі області, 
студенти 
коледжів 

Нестуля С. І. 20.10.2021 

3 

Заняття «Школи лідерів» для старшо-
класників та вчителів 

Петрівська ЗОШ 
Скороходівської 
територіальної 
громади 

Нестуля С. І. 22.10.2021 
25.11.2021 
16.11.2021 

4 

Вебінари: «Робота в команді», 
«Удосконалення роботи викладача 
при застосуванні інтерактивних ме-
тодів навчання»  

Викладачі й орга-
нізатори позаклас-
ної та позашкіль-
ної роботи шкіл 
області на плат-
формі ПОІПО, 
нині Полтавська 
академія непе-
рервної освіти 

Нестуля С. І. 14.09.2021 
19.10.2021 
30.11.2021 
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Продовж. табл. 15 

№ 
з/п 

Зміст роботи Стейкхолдери Виконавець Терміни 

5 

Тренінгова програма «Лідерство в 

публічному управлінні» ЦППК 

Полтавської обласної адміністрації та 

обласної ради 

Працівники орга-

нів влади та міс-

цевого самовряду-

вання, категорія Б 

Нестуля О. О. 

Нестуля С. І. 

03.10.2021 

31.10 2021 

6 

Тренінг із розвитку лідерських 

якостей із залученням симуляційної 

гри «Світ громад» в рамках місцевої 

програми партиципаторного бюдже-

тування «Мала академія юного 

полтавця»  

Учні Полтав-

ського наукового 

ліцею № 3 

Пивоварська К. С. Грудень 

2022 року 

7 

Тренінг із розвитку лідерських 

якостей із залученням симуляційної 

гри «Світ громад» в рамках місцевої 

програми партиципаторного бюдже-

тування «Мала академія юного 

полтавця» 

Учні Полтавської 

загальноосвітньої 

школи I–III 

ступенів № 27 

Пивоварська К. С. Грудень 

2022 року 
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Таблиця 16 – Виконання плану програми професійного розвитку науковими та науково-педагогічними працівниками 
ННІЛ 

№ 
з/п 

ПІБ 
викладача 

Посада, 
науковий 
ступінь, 

вчене 
звання 

Форма/вид 
Тема (напрям, 
найменування) 

Назва 
організації 

Обсяг 
(години, 
кредити) 

Термін 
проходження 

Документ, що засвідчує 
професійний розвиток (номер, 

дата видачі 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

1 

Нестуля С. І. проф.,  
д. п. н., доц. 

Короткострокова 
програма 
підвищення 
кваліфікації 

Використання 
інструментів 
Google 

vhs DVV 
International 
ГО Центр освiти 
дорослих 

30 год. 
1 кредит 
ЄКТС 

13.06.2022– 
24.06.2022  

Сертифікат ID: 6-270622-16 від 
27 червня 2022 р. перевірка серти-
фікату онлайн 
http://learn.openschool.ua/verify/ 

2 

Верезомська 
С. Ж. 

к. і. н., доц. Короткострокова 
програма 
підвищення 
кваліфікації 

Використання 
інструментів 
Google 

vhs DVV 
International 
ГО Центр освiти 
дорослих 

30 год. 
1 кредит 
ЄКТС 

13.06.2022– 
24.06.2022  

Сертифікат ID: 6-270622-16 від 27 
червня 2022 р. перевірка 
сертифікату онлайн 
http://learn.openschool.ua/verify/ 

3 

Рудич Л. В. к. е. н., доц. Короткострокова 
програма 
підвищення 
кваліфікації 

Використання 
інструментів 
Google 

vhs DVV 
International 
ГО Центр освiти 
дорослих 

30 год. 
1 кредит 
ЄКТС 

13.06.2022– 
24.06.2022  

Сертифікат ID: 6-270622-18 від 27 
червня 2022 р.  

4 
Рудич Л. В. к. е. н., доц Навчальна 

програма  
«Акселератор 
соціального під-
приємництва» 

Українська 
соціальна 
акдемія 

4 модулі 12.11.2022– 
15.12.2022 

Сертифікат 
Київ 
2022 р. 

Стажування 

1 

Нестуля С. І. проф,. 
д. п. н., доц. 

Інституційна, 
дистанційна 

Міжнародне 
наукове стажуван-
ня за програмою 
World History: 
Famous 
Personalities «Но-
белівські лауреати: 
вивчення досвіду 
та професійних до-
сягнень для фор-
мування успішної 
особистості та 
трансформації 
оточуючого світу» 

The International 
Historical 
Biographical 
Institute (Dubai – 
New York – 
Rome – Burgas – 
Jerusalem – 
Beijing) 

180 год. 24.06.2022 по 
20.08.2022 

Вручення Сертифікату 20.08.2022 
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Продовж. табл. 16 

№ 
з/п 

ПІБ 
викладача 

Посада, 
науковий 
ступінь, 

вчене 
звання 

Форма/вид 
Тема (напрям, 
найменування) 

Назва 
організації 

Обсяг 
(години, 
кредити) 

Термін 
проходження 

Документ, що засвідчує 
професійний розвиток (номер, 

дата видачі 

2 

Нестуля С. І.  проф. 

д. п. н. доц. 

Інституційна очна Erasmus+KA107 

TRAINING VIZIT 

SIAULIAI 

UNIVERSITY 

OF APPLIED 

SCIENCES 

 06.06–10.06 

2022 року 

CERTIFICATE for ERASMUS+ 

KA 107 TRAINING visit 

(додається у формулярі) 

Практикуми 

1 

Пивоварська К. 

С. 

к. філос. н., 

ст. викл. 

Офлайн, онлайн Навчальна про-

грама з розвитку 

спроможності для 

партнерських 

організацій DVV 

International в 

Україні «Симуля-

ційні ігри та геймі-

фікація для грома-

дяньскої освіти: 

дизайн та розробка 

послугу сфері не-

формальної освіти 

з використанням 

ігрового симуля-

тора «Світ громад: 

акселератор ІІІ» 

DVV Inter-

national в 

Україні 

32 години Офлайн –  

7–8 жовтня 

2021 р., онлайн 

– 9 жовтня – 

17 листопада 

2021 р. 

Сертифікат 

Тренінги 

1 

Пивоварська К. 

С. 

к. філос. н., 

ст. викл. 

Онлайн-тренінг Проект з розвитку 

співпраці бізнесу 

та університетів, 

присвячений 

розвитку soft-skills 

викладачів 

Uni-Biz Bridge 13 годин 11–14.07. 

2022 

Сертифікат №10 
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Продовж. табл. 16 

№ 
з/п 

ПІБ 
викладача 

Посада, 
науковий 
ступінь, 

вчене 
звання 

Форма/вид 
Тема (напрям, 
найменування) 

Назва 
організації 

Обсяг 
(години, 
кредити) 

Термін 
проходження 

Документ, що засвідчує 
професійний розвиток (номер, 

дата видачі 

2 

Нестуля С. І. проф.,  
д. п. н., доц. 

Офлайн тренінг Комунікації та 
просування в 
соціальних 
мережах 

vhs DVV 
International 
Education for 
Everyone. 
Worldwide. 
Lifelong 

16 год. 08–09 червня 
2021 р. 

Сертифікат від 09.06.2021 

3 

Рудич Л. В. Наук. спів.,  
к. е. н. 

Онлайн навчання 
з курсу SMM 

«Презентація та 
просування малого 
та середнього 
бізнесу онлайн. 
Піар та комунікації 
для бізнесу» 

Благодійний 
фонд «Реалі-
зація ідей», 
м. Сєвєродо-
нецьк 

50 годин Жовтень – 
січень 2022 р. 

Сертифікат, Сєвєродонецьк  
2022 р. 

4 

Рудич Л. В. Наук. спів., 
 к. е. н. 

Training course Egual Opportunities 
Policies in the EU-
Funded Projects 

University of 
Social Sciences 
(UNS), Central 
European 
Academy Studies 
and Certification 

15 hours 
(0,5 ECTS) 

Desember 2021 Certificate of completion from 
№1233/21 11.12.2021 

5 

Рудич Л. В. Наук. спів., 
к. е. н. 

Дводенний 
тренінг 

Методологія 
конкурсу «Життя 
без сміття» для 
НУО 

Агенство 
економічного 
розвитку 

8 годин 13–14 січня 
2022 р. 

Сертифікат, Вознесенськ 2022 р. 

Інше* 

6 

Рудич Л. В. Наук. спів.,  
к. е. н. 

Post-Graduate 
Studies. 
Partial gualifica-
tions at Polish 
Qualification 
Framework level 
seven and the 
European 
Qualifications 
Framework 

Management of EU-
Funded Projects 
within the 2021–
2027 EU 
Multiannual 
Financial 
Framework 

Central European 
Academy Studies 
and 

(30 ECTS) March – 
December 2021 

Certificate of completion 
№ 0001299, 11 december 2021 р. 
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№ 
з/п 

ПІБ 
викладача 

Посада, 
науковий 
ступінь, 

вчене 
звання 

Форма/вид 
Тема (напрям, 
найменування) 

Назва 
організації 

Обсяг 
(години, 
кредити) 

Термін 
проходження 

Документ, що засвідчує 
професійний розвиток (номер, 

дата видачі 

7 

Рудич Л. В. Наук. спів.,  

к. е. н. 

Магістр галузі 

знань 

Гуманітарні науки, 

спеціальність 035 

Філологія, спеціа-

лізація 035.041 

германські мови та 

літератури (пере-

клад включно), 

перша англійська 

Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі 

  Диплом М22 № 018008 від 

28 лютого 2022 р. 

8 

Пивовар- 

ська К. С. 

к. філос. н., 

ст. викл. 

Онлайн Навчальний курс 

«Майстер гри «Світ 

громад: Акселе-

ратор ІІІ» (рівень 1) 

ТзОВ «Світ 

громад» 

 Листопад 2021 

року 

Сертифікат № 2162, серія 13 
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2.2.2. Звіт про роботу Полтавської обласної школи лідерів учнівського 

самоврядування 

Створення середовища для розвитку потенціалу особистості – кредо ПУЕТ 

та його науково-педагогічних працівників навчально-наукового інституту лідер-

ства, очолюваного доктором педагогічних наук, професором, доцентом кафедри 

педагогіки та суспільних наук Світаною Нестулею. Розуміння місії інституції, 

яка створює умови для формування у молоді лідерської управлінської парадиг-

ми, спрямовує працівників ННІЛ на організацію системного процесу форму-

вання світоглядних основ та картини світу для реалізації лідерського потенціалу 

кожної особистості в будь яких, навіть, найскладніших умовах.  

Особливо важливо не втратити зв’язок та підтримку молоді у складний для 

України період, який склався в результаті повномасштабного вторгнення росії в 

Україну 24 лютого 2022 року. 

Працівники ННІЛ не припинили роботу зі шкільною молоддю та продов-

жили формувати основи лідерської компетентності в оф-лайн, а з 24.02.2022 

року в онлайн режимі. 

Полтавська обласна школа лідерів учнівського самоврядування (ПОШЛУС) 

– унікальний проект, який у 2022–2023 році буде відзначати свій перший ювілей 

– 5-ти річчя з дня заснування. 

На даний час можна констатувати факт, що більш, як 1 000 школярів долу-

чилися до участі в проекті та змогли реалізувати свій потенціал у дружньому та 

інноваційному середовищі. 

Робота Школи включає ознайомлення з дистанційним курсом «Лідери 

учнівського самоврядування», який розміщено на платформі moodle Головного 

центру дистанційного навчання в ПУЕТ та участь у тренінгах на локаціях, які 

створені за місцем проживання школярів Полтавської області: Полтавська, 

Кременчуцька, Лубенська, Глобинська, Кобеляцька, Миргородська, Гадяцька, 

Чутівська. У тренінгових програмах учасники розвивають 4К компетентності: 

комунікацію, критичне мислення, креативність, командну роботу й отримують 

знання та навички з написання проектів. 2021–2022 року, не дивлячись на каран-

тинні обмеження та воєнні дії на території нашої країни, тренінгова програма 

була повністю реалізована в очному та дистанційному режимах із викорис-

танням цікавих та інтерактивних методик.  

Для участі у проекті школярі реєструються за Googlе формою це відкриває 

доступ до курсу через login пароль. У програмі дистанційного курсу 7 тем. Їх 

вивчення дає матеріал для підготовки індивідуальних завдань, із якими учасники 

мають виступити перед аудиторією. За результатами виступу учасники 

ПОШЛУС надсилають презентації та фото заходу на адресу адміністраторів 

курсу. Дистанційний курс оздоблений посиланнями, закладками, додатковою 

інформацією, кольоровими, яскравими презентаціями.  

Варто відзначити, що Проект ПОШЛУС виборов участь у конкурсі проектів 

«Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІУ: комунікаційні стратегії та від-

носини університет-школа» і був представлений у 2019 р на публічному захисті 

мікропроєктів автором ідеї Світланою Нестулею за результатами стажування у 

Варшавському та Ягеллонському університетах (Польща).  
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Проєкт реалізується у партнерстві двох освітніх інституцій: ВНЗ Укооп-

спілки «ПУЕТ» (ректор О. Нестуля) та ПОІПО ім. М. В. Остроградського (дирек-

тор В. Зелюк), за підтримки департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації та Полтавської обласної ради. 

2021–2022 році для участі у проекті було зареєструвалося біля 600 осіб, 

346 стали безпосередньо учасниками проекту. 

Система роботи у проекті передбачає: ознайомлення з дистанційним курсом 

(7 тем), виконня завдань, із надсиланням презентації та фото публічного виступу 

із презентацією перед шкільною аудиторією, а також участь у 4 тренінгах (вебі-

нарах) в оф-лайн та онлайн режимі. 

Восени 2021 року в оф-лайн форматі директором ННІЛ С. Нестулею прове-

дені тренінги на 7 локаціях: Полтавська, Диканська, Кременчуцька. Решетилів-

ська, Лубенська, Карлівська, Горішні плавні (ще 2 локації перебували в каран-

тинному режимі). Проведено тренінг «Мій лідерський потенціал. Робота в 

команді. Проектний менеджмент для початківця. Критичне мислення». 

Слухачами виконано і надіслано: текстових завдань – 226, презентацій – 

146, фото з виступів – 73.  

З початком широкомасштабних воєнних дій, заняття переведено в онлайн 

режим. До проведення вебінарів у тренінговому форматі долучено наукового 

співробітника ННІЛ к. ф. н., Ксенію Пивоварську. Проведено вебінари на теми: 

«Критичне мислення», «Проектний менеджмент для початківця». 

16 червня відбувся 4-й випуск Полтавської обласної школи лідерів учнів-

ського самоврядування (ПОШЛУС).  

Школярі ділилися своїми враженнями від участі у проекті, від Мирго-

родської групи – виступила Йоша Анна, від Карлівської – Мусійчук Анастасія, 

Шульга Вікторія, було включено вільний мікрофон і випускники ПОШЛУС 

активно ділилися своїми враженнями від заняття в школі. 

По завершенню роботи у проекті учасники, які виконали завдання та брали 

участь у тренінгах отримали Сертифікати. Найактивніші слухачі відзначені кни-

гою О. О. Нестуля «Основи лідерства», яка направлена на адресу школи зі 

зверненням до адміністрації освітнього закладу: вручити книгу на шкільній 

лінійці з відзначенням активності школярів, як учасників проекту ПОШЛУС, 

серед нагороджених: 

Найактивніші учасники ПОШЛУС, які отримали ПОДЯКИ та КНИГИ 

Гадяцька, Зіньківська, Диканська група: 

1. Біловол Анна. 

2. Лобанова Катерина. 

3. Коваленко Маргарита. 

Карлівська, Машівська, Чутівська група: 

1. Дашутіна Єлизавета. 

2. Оданець Кіра. 

3. Чуль Світлана. 

Кременчуцька група: 

1. Літвінова Альбіна. 

2. Гордієнко Владислав. 
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3. Алишева Дар’я. 

Група Кременчуцького району: 

1. Бещенко Катерина. 

2. Галаган Надія. 

3. Діденко Оксана. 

4. Сірооченко Аліна. 

Лубенська, Пирятинська, Хорольська група: 

1. Вовкодав Захар. 

Миргородська група: 

1. Йоша Анна. 

2. Ранюк Анастасія. 

3. Стась Сніжана. 

4. Панченко Марія. 

Полтавська група: 

1. Баликова Серафіма. 

2. Шимановська Софія. 

Решетилівська, Новосанжарська група: 

1. Гук Софія. 

2. Кушніренко Олександра. 

3. Лобач Вероніка. 

4. Томишинець Анастасія. 

5. Цепкало Альбіна. 

Книгами також відзначені  

Список активних учнів Полтавської обласної школи  

лідерів учнівського самоврядування 

1. Колода Софія Олегівна, учениця 8-г класу Кременчуцького ліцею № 17 

«Вибір» імені М. Г. Неленя, член дорадчої ради м. Кременчук, презедент класу, 

кандидат в учнівське самоврядування. 

 

2. Зеленька Оксана, активіст учнівського самоврядування «Лідер» Опорного 

закладу Диканська ЗОШ I-III ступенів Диканської селищної ради Полтавського 

району. 

 

3. Рибчанівська Кароліна Михайлівна, Староаврамівський ЗЗСО I–III 

ступенів. 

ПОДЯКАМИ та книгами відзначенні КООРДИНАТОРИ ПОШЛУС 

 Полтавська група (Россоха Марина Миколаївна, к. т. 066939825). 

 група м. Кременчук (Процько Ігор Вікторович, к. т.0962138458). 

 Лубенська група (Звержинська Віра Василівна, к. т. 0507085389). 

 Группа Кременчуцького району (Чуніхіна Наталія Василівна, к. 

т. 0951480451). 

 Миргородська група (Козлова Віта Іванівна, к. т. 0506909142). 

 Карлівська група (Коба Олена Миколаївна 0990207960). 

 Диканська група (Кальник Людмила Іванівна, к. т. 0995490317). 
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 Решетилівська група (Юхименко Людмила Юріївна, к. т. 0951736112). 

 Глобинська група (Стьобайло Неля Іванівна к. т. 09514804510. 

Варто відзначити активну роботу викладачів ПУЕТ, які системно працюють 

над реалізацією проекту: доцент Горячова О. О., науковий співробітник 

Пивоварська К. С.  

У 2021–2022 навчальному році працівники ННІЛ продовжили вдоскона-

лення контенту для розміщення в системі дистанційної освіти на платформі 

MOODLE 4 теми тренінгів для проекту ПОШЛУС. 

Партнерська взаємодія фахівців навчально-наукового інституту лідерства 

ПУЕТ, методиста центру методології та методики формування цінностей ПОІПО 

ім. М. В. Остроградського Ігнатової Олени Григорівні, координаторів шкіл 

Полтавської області дає свої продуктивні результати – кількість бажаючих узяти 

участь у проекті збільшується з кожним роком. 

 

ДОДАТКИ: 

 

 
 

 

Загальна кількість учасників - 346 чол.

Виконали текстові завдання - 226
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2.2.3. Звіт про роботу Університету третього віку  
У 2021–2022 навчальному році в УТВ навчалось 724 особи, об’єднані у 

29 академічних груп. Групи сформовано за такими напрямами:  
 Інформаційно-комунікативні технології – 7 груп; 
 Англійська мова – 7 груп; 
 Краєзнавчі студії Полтавщини – 5 груп; 
 Психологія – 3 групи; 
 Німецька мова – 2 групи; 
 Особистісний розвиток – 2 групи; 
 Здоровий спосіб життя, Хочу жити в якісному світі, Економічна 

грамотність – по 1 групі.  
Крім того слухачам викладались курси: «Хореографія», «Фізичне наванта-

ження для людей 55+», «Майстер-класи», «Справжня леді», «Творча лабораторія 
«Ретро-бабуся», «Філософсько-релігієзнавчі студії», «Арт-терапія», «Скандинав-
ська ходьба», «Соціально-адаптивний курс», «Йога для людей 55+».  

Кожен із курсів, які пропонуються слухачам УТВ, розрахований на 64 го-
дини аудиторних занять, має відповідну науково-обґрунтовану та апробовану 
навчальну програму, забезпечений необхідними методичними матеріалами. 
Навчальні програми курсів узгоджено з Інститутом розвитку міста та затвер-
джено першим проректором ПУЕТ. Для проведення занять для слухачів УТВ в 
ПУЕТ створено відповідні матеріально-технічні умови.  

Крім основних видів занять слухачам УТВ регулярно пропонувалися різно-
манітні заходи спільно з партнерами проєкту. Перелік проведених заходів подано 
у таблиці нижче.  

Таблиця 17 – Заходи для слухачів УТВ, проведені у 2021–2022 н. р. 

№ 
з/п 

Захід Дата 

1 «Майстер-клас з пересадки квітів». Майстерня міста_ІРМ 10.09.21 
2 Майстер-клас від УТВ: «Скандинавська ходьба» на «Коло-фест»_ІРМ 19.09.21 
3 Майстер-клас від ГО «Полтава без сміття» _ ІРМ 25.09.21 

4 
ХХV Науково-практична конференція з індології «Наука – вища краса 
людей, це скарб» підготовка, проведення (читальна зала ПУЕТ) 

2.10.21 

5 

Зустріч зі старшим інспектором з особливих доручень відділу зв’язків 
із громадськістю управління патрульної поліції в Полтавській області, 
ст. лейтенантом поліції Аліною Кондратенко на тему: «Шахрайство та 
його запобігання» 

09.10.21 
27.11.21 

6 

Зустріч із начальником відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Полтавського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрієм Ночовним 
на тему: «Спадкове право» 

23.10.21 

7 
Зустріч із народним депутатом Полтавської міської ради Світланою 
Нестулею на тему: «Освіта впродовж життя. Досвід Німеччини» 

13.11.21 
20.11.21 

8 
Творча зустріч із режисером Артуром Мірзояном та перегляд фільму 
про Івана Мясоєдова «Сад богів» 

4.12.21 
11.12.21 

9 
Звіт народного депутата Полтавської міської ради Світлани Нестулі 
перед громадою  

18.12.21 

10 
Зустріч із міським головою О. Мамаєм. Подарунок – квітки в театр на 
виставу «Юнона і Авось» 

29.01.22 

11 
Відвідування слухачами та викладачами проєкту вистави «Юнона і 
Авось» Полтавського академічного обласного українського музично-
драматичного театру імені Миколи Гоголя 

05.02. 2022 
06.02.2022 
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На V загальноукраїнський конкурс найкращих проєктів у сфері освіти 

дорослих (організатор конкурсу – громадська спілка «Українська асоціація освіти 

дорослих») подано проєкт «Підтримка людей похилого віку в період карантину 

COVID». За результатами конкурсу проєкт отримав ІІ місце у номінації «Кращий 

освітній проект для осіб поважного віку». 

У зв’язку з початком повномасштабної війни на території України з лютого 

2022 р. проєкт реалізовувався на волонтерській основі за дистанційними техно-

логіями, для чого було створено відповідні умови: викладачами проекту надана 

допомога слухачам щодо освоєння ними технологій дистанційного навчання та 

підключення їх до системи дистанційного навчання ПУЕТ MOODLE (створено 

відповідний сегмент); викладачами розроблено і розміщено на платформі 

MOODLE 13 дистанційних курсів. Технологіями дистанційного навчання 

користується близько 80 % слухачів проекту.   

Отже, проєкт УТВ у 2021–2022 навчальному році динамічно розвивався і 

продовжив надавати освітні послуги людям поважного віку навіть в умовах 

воєнного стану та за відсутності фінансування. Наприкінці навчального року 

слухачі високо оцінили проєкт (було отримано лише позитивні відгуки) та висло-

вили сподівання на його продовження у новому 2022–2023 навчальному році.  

2.2.4. Звіт про виконання проекту «Мала академія юних полтавців» 

Протягом листопада-грудня 2021 року Полтавським університетом еконо-

міки і торгівлі спільно з КО «Інститут розвитку міста» (відповідно до договорів 

№ 67 від 06.12.2021 р., № 68 від 06.12.2021 р., № 69 від 06.12.2021 р., № 70 від 

06.12.2021 р.) відбулася реалізація проєкту в рамках партиципаторного бюдже-

тування «Бюджету участі» – «Мала академія юних полтавців». Навчання здійс-

нено згідно із програмою «Мала академія юних полтавців», зареєстрованою в 

ДП «Український інститут інтелектуальної власності» та має авторське сві-

доцтво № 108541, що підтверджує унікальність її контенту. Головна мета 

навчальної програми – активізація процесу професійного самовизначення, вияв-

лення здібностей та інтересів учнів, допомога у розвитку soft skills. У рамках 

реалізації проєкту проведено заняття для учнів від 10 до 16 років із навчальних 

курсів: «Програмування»; «Основи лідерства»; «Основи маркетингу»; «Основи 

підприємництва»; «Основи споживчих знань»; «Проектний менеджмент»; 

«Фінансова грамотність»; «Англійська мова». 

Під час навчання за освітнім курсом «Програмування» учні опанували 

основи мобільної робототехніки. Протягом занять вони знайомились із основни-

ми принципами мобільної робототехніки, складом набору TETRIX та його 

застосуванням у різних міжнародних змаганнях із робототехніки; вивчали 

будову та принцип функціонування сервоприводу; створювали програму для 

керування сервоприладом; розглянули організацію роботи пристроїв із кількома 

сервоприводами; розпочали роботу над Інженерною книгою. 
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Тренер курсу Юрій Матвієнко. 

Заняття проведено на базі ВНЗ Укооспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 27.11.2021; 28.11.2021; 04.12.2021; 05.12.2021; 11.12.2021; 

12.12.2021; 18.12.2021 для учнів Наукового ліцею № 3 та школи № 9.  

Під час навчання за освітнім курсом «Основи лідерства» учні навчилися 

демонструвати лідерські якості, розвивати комунікативні навички та вміння 

працювати в команді. Разом із тренеркою Ксенією Пивоварською вони вчилися 

брати на себе відповідальність, вирішувати завдання та ухвалювати критичні 

рішення. Це було неможливим без використання лідерських навичок, які 

проявляються та закріплюються саме в таких ситуаціях.  
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Тренер освітнього курсу – Ксенія Пивоварська.  

Заняття проведено 29 листопада, 30 листопада, 1 грудня, 6 грудня та 

10 грудня 2021 р. в школі № 19 для учнів 9, 10, 11 класів, у Полтавському 

науковому ліцеї № 3 для учнів 8, 9 класів.  

На заняттях із навчального модуля «Основи маркетингу» учні опановували 

основні методи привертання уваги споживачів на ринку товарів і послуг; опано-

вували знання щодо форми, кольору, шрифту які вважаються загальноприй-

нятими при створенні упаковки; створювали бренд класу.  

 
 

 

Тренери – Наталія Яловега, А. Захаренко-Селезньова  

Заняття проведено24.11.2021, 25.11.2021, 29.11.2021, 30.11.2021, 02.12.2021, 

07.12.2021 у Надворсклянському Ліцеї № 21 для учнів 8–10 класів, у Полтавській 

загальноосвітній школі № 22 для учнів 9, 11 класів. 

На заняттях з навчального модуля «Основи підприємництва» 01.12.2021, 

02.12.2021, 03.12.2021, 08.12.2021, 09.12.2021, 10.12.2021, 13.12.2021, 15.12.2021, 

17.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021 р. учні відпрацьовували навички аналізу 

економічної інформації і прийняття комерційного рішення: учні управляли 

торговельним підприємством, заробляючи прибуток; навчилися аналізувати 

економічні показники; розраховувати прибуток і кеш-фло; грали в бізнес ігри 

«Супермаркет», «Будівництво мосту».  

Заняття проведено тренером Ігорем Юрко для учнів Ліцеїв № 31 та № 33, 

учнів ЗОШ № 26, № 19, № 24, № 27, № 37 м. Полтава.  
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Слухачі курсу «Основи споживчих знань» протягом занять опанували 
експерс-методи дослідження якості продуктів. Учні навчилися читати упаковки, 
розрізняти якісний товар за інформацією на пакуванні, дізналися всю правду про 
некорисну їжу та знайшли їй корисну альтернативу; говорили про корисні та 
некорисні напої, застосовували експрес-методи для оцінювання якості молочних, 
ковбасних виробів. 

Заняття проводилися для учнів 5–7 класів Ліцеї № 33, для учнів 7 класів 
Полтавської загальноосвітньої школі № 37, для учнів 5 та 11 класів Полтавської 
загальноосвітньої школі № 23. 
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Заняття проведено 26.11.2021, 30.11.2021, 01.12.2021 тренерами Аліною 

Ткаченко, Юлією Басовою, Людмилою Губою.  

Під час вивчення курсу «Проектний менеджмент» учні Полтавської ЗОШ 

№ 20 опановували знання щодо створення та реалізації молодіжних проектів. 

Учні 8, 9 та 10 класів знайомилися зі змістом проектної заявки, вчилися писати 

грантову заяву, публічно презентувати свій проект, а також складати заявку на 

«Шкільний бюджет участі». 

Заняття проведено тренеркою Іною Пахомовою 23.11.2021, 24.11.2021, 

25.11.2021, 26.11.2021, 29.11.2021, 03.12.2021, 06.12.2021, 07.12.2021, 09.12.2021, 

10.12.2021 та 22.12.2021 р.  
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Під час навчання за освітнім курсом «Основи фінансової грамотності» учні 

дізнатись про історію виникнення податків, їх сутність і значення для розвитку 

держави, а також про сучасну модель податкової системи України; училися 

керувати особистими, сімейними та бізнес-фінансами; познайомилися з 

основами бюджетування, оподаткування та інвестування; училися проводити 

діагностику «фінансового здоров’я»; формувати ощадливий сімейний бюджет; 

дізналися, якими можуть бути витрати за споживчим кредитом і тренувалися 

розраховувати розмір таких витрат.  
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Тренери освітнього курсу – Олена Яріш, Оксана Тимошенко, Тетяна Гудзь, 

Світлана Прасолова, Ганна Сидоренко-Мельник. 

Заняття проведено 23.11.2021, 24.11.2021, 25.11.2021, 26.11.2021, 

30.11.2021, 03.12.2021. у полтавській ЗОШ № 27 для учнів 7, 9 класів; у 

полтавській ЗОШ № 23 для учнів 9 класу; у лiцеї № 33 для учнів 9-Б класу, у 

полтавській ЗОШ № 37  для учнів 10 класу; у полтавському навчально-

виховному комплексі № 16 з учнями 10 класу.  

Учні 7 та 9 класів Полтавської ЗОШ № 34 22.11.2021, 23.11.2021, 

30.11.2021, 03.12.2021, 08.12.2021, 08.12.2021, 10.12.2021, 10.12.2021, 10.12.2021 

брали активну участь у проведені заняття з освітнього курсу «Англійська мова» 

та отримали поглибленні навички з проглядового читання, експрес-перекладу та 

розмовних навичок під керівництвом тренера Володимира Стеценка.  

 
 

 
 

 



52 

Усі освітні курси були забезпечені презентацією та експериментальною 

частиною. По завершенню занять усі слухачі отримали сертифікати.  

 
 

 

Навчання за цим проектом пройшла 1 000 учнів різних шкіл м. Полтави.  

Відповідно до договору № 66 від 06 грудня 2021 р. підготовлено та 

надруковано сертифікати для учасників навчання у кількості 1 000 примірників 

за ціною 5,00 грн на загальну суму 5 000,00 (п’ять тисяч грн) з урахуванням ПДВ 

20 % та інформаційні матеріали про проект (навчальна програма) у кількості 

30 прим. за ціною 100 грн за 1 прим. на суму 3 000 грн із урахуванням ПДВ 

20 %.  

2.2.5. Звіт про роботу студентської ради 

У 2021–2022 навчальному році студентська рада університету працювала за 

такими напрямами: 

 культурно-організаційний; 

 благодійність і волонтерство; 

 медіа та PR; 

 спортивний; 

 проектно-науковий. 

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

які брали участь у роботі Студентської ради ПУЕТ. Цільовою аудиторією 

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

У рамках культурно-організаційного сектору проведено такі заходи: 

 Посвята у студенти першокурсників. 
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 Міжнародний день студента – церемонія нагородження студентів за 

номінаціями «PUET AWARD». 

 Нічний квест університетом. 

 Захід із національно-патріотичного виховання «Заграва». 

 Ніч науки. 

 Концертна програма до Дня працівників освіти. 

 Кінозал ПУЕТ. 

 Інтелектуально-розважальна гра «Мафія». 

 Талант-шоу «Дебют першокурсника». 

 Концертна програма до Дня Збройних Сил України – вручення погонів 

офіцерам запасу, випускникам військової підготовки ПУЕТ. 

У рамках напряму благодійність і волонтерство в університеті 

постійно реалізуються такі заходи: 

 Збір речей і дитячих іграшок для людей, які цього потребують. 

 Благодійні ярмарки. 

 Благодійна акція до дня Святого Миколая. 

 Відвідування притулків для тварин. 

 Допомога студентам, випускникам, викладачам і співробітникам, які 

опинилися у складних життєвих обставинах.  

 Участь у роботі центру сортування гуманітарної допомоги. 

Спортивний та оздоровчий напрями є одним з секторів студентської 

ради. Протягом року реалізовано такі заходи: 

 День студентського спорту. 

 Проведення тематичних руханок. 

 Акція «Міняю цигарку на цукерку». 

 Онлайн лекції для студентів на соціально вразливу тематику. 

Медіа та PR напрям. 

Проводилась активна робота з підтримці та наповненню сторінок у соціаль-

них мереж Студентської ради ПУЕТ. Проведено челенджі в університетських і 

студентських соцмережах на підтримку ЗСУ, челенджу для студентів «Кращий 

іміджмейкер ПУЕТ», серія відео «10 причин чому варто обрати ПУЕТ», відео-

привітання до визначних дат та професійних свят.  

Проектно-науковий напрям. 

Студентська рада брала активну участь в організації студентських наукових 

заходів. Серед яких Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні 

питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті». Прове-

дено опитування серед студентів щодо якості надання освітніх послуг в універ-

ситеті, освітнього середовища, проблемних питань і побажань студентів, участь 

в акредитаціях освітніх програм різних спеціальностей та освітніх рівнів. Орга-

нізаційна підтримка та участь в Дні кар’єри ЄС в м. Полтава та PUET Summer 

Camp-2022. 

Студентська рада брала участь у тренінгах Науково-навчального інституту 

лідерства, Інституту проєктів та інновацій, Школи волонтерів Полтавського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
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2.3. Підприємництво 

2.3.1. Звіт про роботу МІПК 

Таблиця 18 – Звіт про роботу Міжгалузевого інституту підвищення 
кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за  
2021–2022 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 2021 р. – 
серпень 2022 р. Директор МІПК  

Колісник Т. О. 

2 
Пошук і формування пропозицій із 
впровадження нових освітніх продуктів  

Вересень 2021 р. – 
серпень 2022 р 

Директор МІПК  
Колісник Т. О., 
методист 1 кат.  
Сорока С. І. 

3 
Постійне оновлення інформації на сайті 
МІПК, розміщення новин, реклами 

Вересень 2021 р. – 
серпень 2022 р 

Директор МІПК  
Колісник Т. О., 
методист 1 кат.  
Сорока С. І., 
зав. лаб.  
Стельнік Н. М. 

4 
Участь у днях відкритих дверей ПУЕТ та 
інших профорієнтаційних заходах 

Вересень 2021 р. – 
серпень 2022 р. 

Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
зав.л аб. 
Стельнік Н. М. 

5 
Затвердження навчальних програм на 
2022–2023  роки 

Вересень 2021 р. – 
червень 2022 р.  

Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
директор ННЦЗЯВО 
Гасій О. В. 

6 
Забезпечення дистанційного доступу 
слухачів МІПК до електронного контенту 
дистанційного курсу на сайті ІЗДН ПУЕТ 

Вересень 2021 р. – 
липень 2022 р. 

Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
директор ІЗДН 
Шимановська В. Л., 
зав. лаб. 
Стельнік Н. М. 

7 

Системна робота з ліквідації та 
унеможливлення виникнення фінансової 
заборгованості слухачів за отримані 
освітні послуги 

Вересень 2021 р. – 
серпень 2022 р. 

Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
гол. бух., в. о. нач. ФЕУ 
Зінчик С. М. 

8 
Моніторинг якості надання послуг 
слухачам МІПК  

Вересень 2021 р. – 
серпень 2022 р. 

Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
методист 1 кат. 
Сорока С. І. 

9 

Ведення та контроль виконання 
погодинного навантаження науково-
педагогічними працівниками кафедр 
університету 

Вересень 2021 р. – 
серпень 2022 р. 

Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
методист 1 кат. 
Сорока С. І. 

10 
Підготовка до участі в конкурсному 
відборі закладів освіти з метою організації 
підвищення кваліфікації безробітних 

Жовтень – 
листопад 2021 р. 

Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
методист 1 кат. 
Сорока С. І. 

11 
Організація та проведення підвищення 
кваліфікації викладачів закладів освіти на 
кафедрах університету (47 осіб) 

Вересень 2021 р. – 
серпень 2022 р. 

Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
методист 1 кат. 
Сорока С. І. 
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Продовж. табл. 18 

№ 
з/п 

Назва заходу Термін виконання 
Відповідальні 
(посада, ПІБ) 

12 
Організація та проведення стажування 
НПП закладів освіти на кафедрах 
університету (25 осіб) 

Вересень 2021 р. – 
серпень 2022 р. 

Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
методист 1 кат. 
Сорока С. І. 

13 
Організація та проведення короткостро-
кових курсів підвищення кваліфікації за 
дистанційною формою навчання (485 осіб) 

Вересень 2021 р. – 
серпень 2022 р. 

Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
методист 1 кат. 
Сорока С. І. 

14 
Організація та проведення довгострокових 
курсів підвищення кваліфікації за 
дистанційною формою навчання (109 осіб) 

Вересень 2021 р. – 
серпень 2022 р. 

Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
методист 1 кат. 
Сорока С. І. 

15 

Організація навчання на курсах під-
вищення кваліфікації за програмою 
«Інновації в бібліотечній справі: методи, 
підходи, технології» (27 осіб) 

Вересень – жовтень 
2021 р.; 
Лютий – березень 
2022 р.  

Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
директор ЦІЗОП 
Діденко Л. М. 

16 

Організація навчання на курсах підви-
щення кваліфікації за програмою «Публіч-
ні фінанси в умовах деценралізації: від 
загального до конкретного» (11 осіб) 

Грудень 2021 р.  Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
методист 1 кат. 
Сорока С. І. 

17 

Організація навчання на курсах підви-
щення кваліфікації за програмою «Про-
фесійні компетентності державного 
службовця» (1 осіб) 

Листопад 2021 р.  Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
к. е. н. Барибіна Я. О., 
к. е. н. Гусаковсь 
ка Т. О., методист 
1 кат. Сорока С. І. 

18 

Організація навчання на курсах підви-
щення кваліфікації за програмою «Осо-
бистісний розвиток та самооцінка як 
основа ефективної професійної діяльності 
держслужбовців» (1 особа) 

Жовтень 2021 р.  Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
к. е. н. Степанова Л. В., 
методист 1 кат. 
Сорока С. І. 

19 
Організація навчання на курсах підви-
щення кваліфікації за програмою «Митне 
оформлення товарів» (1 особа) 

Листопад 2021 р.  Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
к. е. н. Кіріченко О. В., 
методист 1 кат.Сорока 
С. І. 

20 

Організація навчання на курсах підви-
щення кваліфікації учасників антитерорис-
тичної операції за програмою «Англійська 
мова» (10 осіб) 

Жовтень – 
листопад 2021 р.  

Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
методист 1 кат. 
Сорока С. І., 
зав. лаб. Стель 
нік Н. М. 

21 

Проведення роботи з набору студентів на 
військову підготовку офіцерів запасу за 
контрактом військово-облікова 
спеціальність «Організація морально-
психологічного забезпечення військ» 
(21 особа) 

Лютий 2021 р. – 
жовтень 2022 р. Директор МІПК 

Колісник Т. О., 
зав. лаб. 
Стельнік Н. М. 

22 

Організовано та проведено навчальний 
збір випускників військової кафедри 
військово-облікової спеціальності 
«Організація морально-психологічного 
забезпечення військ (19 осіб)  

липень 2022 р. 
Директор МІПК 
Колісник Т. О., 
зав. лаб. 
Стельнік Н. М. 
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2.3.2. Звіт про роботу Навчально-наукового Інституту проєктів та інновацій 

Таблиця 19 – Звіт про роботу Навчально-наукового Інституту проєктів та інновацій 

№ 
з/п 

Проект чи захід 
Фонд чи/та назва 
конкурсу, в межах 

якого подається заявка 
Творчий колектив Аплікант 

Термін 
подачі 

Реалізація Відповідь 

ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК ТА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ 

1 

Проект «Креативність 
для креативних» 

УКФ 
Британська Рада 

Лозова О., 
Шимановська-Діаніч Л. 
Пахомова І., Пащенко Б., 
Зінчик С., Водяник О. 

ПУЕТ 
Партнери:  
Університет 
Портсмтуту 

2021  Липень 2021-
жовтень 2021 

Проект підтри-
мано і реалізо-
вано до 
30.10.2021 
Бюджет:  
654 170,00 грн 

2 
Проект «Ініціатива 
академічної доброчес-
ності та якості освіти» 

Американська рада з 
міжнародної освіти МОН 

Педченко Н. С., 
Сарапин В. В. 

ПУЕТ 30.10.2020 2020-2021 н. р. Проект 
підтримано і 
реалізовано 

3 

«Європейський досвід 
впровадження системи 
управління безпечністю 
харчових продуктів 
(НАССР)» 

Еразмус+ EEIFSMS, Жан 
Моне Модуль (621189-
EPP-1-2020-1-UA-
EPPJMO-MODULE) 

Ткаченко А., Губа Л., 
Басова Ю., Горячова О., 
Катеренчук Н., 
Пахомова І., 
Перегуда Ю., 
Зінченко Л., Пащенко Б., 
Ольховська О. 

ПУЕТ – Реалізація у 
2021–2022 н. р.  

2 рік реалізації 
проекту 

4 

Проект Creative Spark 
Poltava 21-22 

Британська Рада Пахомова І.,Ткаченко А., 
Устьян О.,Шимановська- 
Діанич Л.,Юрко І., 
Михайленко О., 
Лісіца В., Зінчик С., 
Пащенко Б. 

Ун-т 
Порсмтуту 
Партнери:  
ПУЕТ 
ЦОДП 

Вересень 
2021 

Жовтень 2021–
липень 2022 

Проект 
підтримано і 
реалізовано 
Бюджет: 17 656 
фунтів 
стерлінгів 

5 
Проект Creative Spark 
Champion  

Британська Рада в 
України 

Пахомова І., Усьтян О. ПУЕТ 2021 2021–2022 н. р. Проект 
підтримано і 
реалізовано 

6 

День кар’єри ЄС 2021 Представництво ЄС Манжура О., Матвієн 
ко Ю., Пахомова І., 
Перегуда Ю., 
Пащенко Б. 

ПУЕТ 
Партнери: 
ЦОДП 
ПОЦЗ 

2021 20 жовтня Проект 
підтримано і 
реалізовано 
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Продовж. табл. 19 

№ 

з/п 
Проект чи захід 

Фонд чи/та назва 

конкурсу, в межах 

якого подається заявка 

Творчий колектив Аплікант 
Термін 

подачі 
Реалізація Відповідь 

7 

Проект «StartUp Poltava 
Region» 

Департамент економ-
розвитку, торгівлі та 
залучення інвестицій 
Полтавської ОДА 

Ткаченко А., Юрко І., 
Франко Л., Пахомова І.  

ПУЕТ -– 
учасник 

Жовтень 
2021 

Жовтень–
листопад 2021 

Підготовка та 
подання студент-
ських проектів-
стратапів (пода-
но 9 проектів) 
Наказ 116-У від 
12.10.2021 

8 

From Art to Industry 

 

International Collaboration 
Grants, British Council 

 

Пахомова І.,Устьян О., 
Радулович Дж. 

UoP 
Партнери: 
CoImpact 
PUET 

04.11.2021 – Заявку відхилено 

9. 

Robo-Maker Faire International cooperation 
grants Call 5 
House of Europe 

Матвієнко Ю., 
Пахомова І. 

ЦОДП 
Партнери: 
ПУЕТ 
Vilniaus 
Kolegija – 
University of 
Applied 
Sciences 

05.11.2021 -  Заявку відхилено 

10. 

Creative Industries. New 
generation 

International cooperation 
grants Call 5 
House of Europe 
 

Пахомова І., 
Устьян О. 

UoP 
Партнери: 
London Met 
University 
Accelerator, 
ПУЕТ, 
ГО «Трибуна», 
Сo Impact 

05.11.2021 05.11.2021 Заявку відхилено 
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№ 
з/п 

Проект чи захід 
Фонд чи/та назва 
конкурсу, в межах 

якого подається заявка 
Творчий колектив Аплікант 

Термін 
подачі 

Реалізація Відповідь 

11 
Мала академія юних 
полтавців  

Бюджет участі 
м. Полтава 

Басова Ю., Губа Л., 
Ткаченко А. + команда 
тренерів  

ПУЕТ – Листопад–
грудень 2021 

Проект 
підтримано і 
реалізовано 

12 

Полтавський молодіж-
ний фестиваль реклами 
 

Бюджет участі Іваннікова М. ПУЕТ Подано у 
2020–2021 
н.р. 

2021–2022 н. р. Проект підтри-
мано 
Бюджет: 
99 450,00 грн 

13 

Котляревський 360 УКФ, ЛОТ «Культурна 
спадщина» 

Матвієнко Ю., 
Пахомова І., 
Сарапин В., 
Карпенко Ю. 

ПУЕТ  
Патрнери: 
Літературно-
меморіальний 
музею І. П. Кот-
ляревського, 
Музей-садиба 
І. П Котлярев-
ського 

Січень 
2022 

– Заявка пройшла 
технічний відбір, 
проте у зв’язку з 
війною 
призупинено 
оцінку  

14 

Бізнес-інтенсив для 
креативних індустрій 

УКФ, ЛОТ «Освітні 
програми» 

Пахомова І., 
Устьян О., 
Нестуля С., 
Юрко І. 

ПУЕТ 
Партнери: 
Дія.Бізнес.Пол
тава (ГО 
«Полтавська 
платформа»), 
ГО «Ко-
Імпакт», 
ГО «Центр ос-
віти дорослих 
Полтавщини», 
PPV Knowledge 
Network, 
ГО «ЗМІСТ-
Полтава», 
Офіс з розвит-
ку підприєм-
ництва та 
експорту 

Січень 
2022 

 Заявка пройшла 
технічний відбір, 
проте у зв’язку з 
війною 
призупинено 
оцінку 
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№ 
з/п 

Проект чи захід 

Фонд чи/та назва 

конкурсу, в межах 
якого подається заявка 

Творчий колектив Аплікант 
Термін 
подачі 

Реалізація Відповідь 

15 

Заявка на проведення 

Дня кар’єри ЄС у 2022 

році 

Представництво ЄС в 

Україні 

Манжура О., 

Пахомова І., 

Перегуда Ю. 

ПУЕТ Січень–

лютий 2022 

20.10.2021 Заявка 

підтримана. 

Реалізація у 

2022–2023 н. р. 

16 

Ультрафіолетові методи 

передпосівної стимуля-

ції насіння рослин 

 

 

Конкурс для відбору нау-

кових та інноваційних 

проєктів за пріоритетни-

ми напрямами розвитку 

науки і техніки, страте-

гічними напрямами інно-

ваційної діяльності у 

Полтавській області 

Семенов А. ПУЕТ Лютий 

2022 

– Відповіді немає 

17 

Розробка електротехніч-

них систем бактерицид-

ного знезараження води 

та повітря з використан-

ням ультрафіолетового 

випромінювання 

Конкурс для відбору нау-

кових та інноваційних 

проєктів за пріоритетни-

ми напрямами розвитку 

науки і техніки, страте-

гічними напрямами інно-

ваційної діяльності у 

Полтавській області 

Семенов А. ПУЕТ Лютий 

2022 

– Відповіді немає 

18 

Полтавський молодіж-

ний фестиваль реклами 

– Манжура О.,Ткаченко А., 

Карпенко Н., Іванніко 

ва М.,Захаренко-

Селезньова А. 

ПУЕТ – Лютий 2022 Реалізовано 

19 

Заявка на участь у кон-

курсі «Організації, що 

підтримують молодіжні 

мандрівні табори» 

Дім Європи Ткаченко А.,Манжура О., 

Басова Ю.,Губа Л., 

Перегуда Ю. 

ПУЕТ Лютий 

2022 

- Заявку відхилено 
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№ 

з/п 
Проект чи захід 

Фонд чи/та назва 

конкурсу, в межах 
якого подається заявка 

Творчий колектив Аплікант 
Термін 

подачі 
Реалізація Відповідь 

20 

EU experience in 
developing 
entrepreneurial skills in 
higher education for the 
creative industries 

Еразмус+Жан Моне 
Модуль 

Розробники:Пахомова І., 
Устьян О. 
Відправник: Перегуда Ю. 
Команда:Ткаченко А., 
Басова Ю., Шимановська-
Діанич Л.,Пахомова І., 
Устьян О.  Артеменко А., 
Юрко І., Дацько (Львів) 
Ткачук (Львів) 

ПУЕТ Лютий–
березень 
2022 

– Заявка відхилена 

21 

Implementation of 
European digital didactics 
studies in Ukrainian 
educational space 

Еразмус+Жан Моне 
Модуль 

Розробники: Матвієн- 
ко Ю.,Нестуля С., 
Пахомова І. 
Відправник: Перегуда Ю. 
Команда: Матвієнко Ю., 
Нестуля С., Кононець Н. 

ПУЕТ Лютий–
березень 
2022 

– Заявка відхилена 

22 

Study of the European 
experience of organic 
business 

Еразмус+Жан Моне 
Модуль 

Розробники: Ткаченко А., 
Пахомова І. 
Відправник: Перегуда Ю. 
Команда:Ткаченко А., 
Пахомова І., Катерен 
чук Н.,Горячова О., 
Басова Ю.,Губа Л. 

ПУЕТ Лютий–
березень 
2022 

2021–2024 Заявка відхилена 

23 

«Кроскультурна освіта: 
Україна – Європейський 
Союз»/"Cross-cultural 
education: Ukraine – 
European Union" 

Еразмус+Жан Моне 
Модуль 

Пивоварська К.,Петрен 
ко І.,Тодорова І., 
Кононець Н. 
Відправник: Перегуда Ю 

ПУЕТ Лютий–
березень 
2022 

202–2024 Заявка відхилена 

24 
Молодіжні філософські 
студії: філософія від А 
до Я 

Еразмус+Жан Моне 
Модуль 

Пивоварська К., 
Усанов Ю. 
Відправник: Перегуда Ю 

ПУЕТ Лютий–
березень 
2022 

2021–2024 Заявка відхилена 
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№ 
з/п 

Проект чи захід 

Фонд чи/та назва 

конкурсу, в межах 
якого подається заявка 

Творчий колектив Аплікант 
Термін 
подачі 

Реалізація Відповідь 

25 
Центр психологічної 
підтримки ВПО 

IREX Пахомова І., 
Ткаченко А. 

ПУЕТ 23.03.2022 – Відповіді немає 

26 
Школа безпеки для 
дітей внутрішньо 
переміщених осіб 

IREX Пахомова І., 
Ткаченко А. 

ПУЕТ 13.03.2022 – Відповіді немає 

27 

Підготовка проектів для 
участі у міжнародному 
конкурсі Big Idea 
Challenge 2022 

London Metropolitan 
University 

Устьян О., Пахомова І., 
Ткаченко А.,Юрко І., 
Франко Л. 

ПУЕТ Травень 
2022 

Травень–
червень 2022 

Підготовлено 5 
проектів, 1 проект 
увійшов до фіна-
лу конкурсу в ка-
тегорії «Креатив» 

28 

Налагодження 
ефективної комунікації 
між місцевою владою і 
ВПО через запровадж-
ення механізму публіч-
них консультацій 

IREX Пахомова І., 
Ткаченко А., 
Делія О. 

ЦОДП 
Партнери: 
ПУЕТ, ГО 
«Платформа 
саморозвитку 
та неформаль-
ної освіти» 

30.05.2022 – Відповіді немає 

29 
Прихисток для тимча-
сово переміщених осіб 

EED Матвієнко Ю.,  
Пахомова І. 

ПУЕТ Квітень–
травень 
2022 

– Відповіді немає 

30 

Облаштування побуту 
тимчасово переміщених 
осіб у Полтавському 
регіоні 

МФ «Відродження», 
Care. 
Грантова програма 
«Гуманітарна 
солідарність» 

Пахомова І., 
Нестуля О., 
Нестуля С., 
Зінчик С., 
Соколенко Н. 

ЦОДП 
Партнер: ПУЕТ, 
ініціативна во-
лонтерська гру-
па «Самооргані-
зація ПУЕТ» 

Травень–
червень 
2022 

Червень–
вересень 2022 

Проект 
підтримано і 
реалізується 
Бюджет: 
 300 000 грн. 

31 

Відновлення спромож-
ності ЦОДП для навчан-
ня вразливих категорій 
населення в період війни 

Міжнародний 
чорноморський Фонд 

Пахомова І., 
Нестуля О., 
Матвієнко Ю. 

ЦОДП, 
Партнер: ПУЕТ 

Червень–
липень 
2022 

– Відповіді немає 
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Продовж. табл. 19 

№ 
з/п 

Проект чи захід 

Фонд чи/та назва 

конкурсу, в межах 
якого подається заявка 

Творчий колектив Аплікант 
Термін 
подачі 

Реалізація Відповідь 

32 

Заявка на участь у нав-

чальній програмі 

Creative Hubs Training 

and UK Study Visit 

Programme 

Британська Рада Ткаченко А. 

 

Індивідуальна 

заявка 

Липень 

2022 

1 семестр 2022-

2023 н. р. 

Заявку відхилено 

33 

Заявка на участь у нав-

чальній програмі 

Creative Hubs Training 

and UK Study Visit 

Programme 

Британська Рада Шиманловська-Діаніч Л. Індивідуальна 

заявка 

Липень 

2022 

1 семестр 2022–

2023 н. р. 

Заявку 

підтримано 

34 

Заявка на участь у 

навчальній програмі 

Supporting of Creative 

Economic 

University of Oxford, 

Британська Рада 

Пахомова І. Індивідуальна 

заявка 

Липень 

2022 

Серпень–

жовтень 2022 

Заявку 

підтримано 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ/КУРСИ/ПРОДУКТИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИКУ 

35 

Відкритий відео-курс 

«Креативне 

підприємництво»  

Британська Рада в 

рамках проекту Creative 

Spark 

Команда Creative Spark – Вересень–

жовтень 

2021 

2021–2022 н. р. + 

36 
Тренінгова програма 

«Гранти для бізнесу» 

Дія.Бізнес.Полтава Пахомова І. – Вересень 

2021 

– – 

37 

Тренінгова програма 

BootCamp із 

підприємництва 

Дія.Бізнес.Полтава Пахомова І., 

Устьян О. 

– Вересень 

2021 

Листопад–

грудень 2021 

+ 

38 

Тренінгова програма 

«Впроваження системи 

НАССР» для операторів 

ринку харчової 

продукції 

Дія.Бізнес.Полтава Ткаченко А. – Вересень 

2021 

– – 
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Продовж. табл. 19 

№ 
з/п 

Проект чи захід 
Фонд чи/та назва 
конкурсу, в межах 

якого подається заявка 
Творчий колектив Аплікант 

Термін 
подачі 

Реалізація Відповідь 

39 

Курс з профорієнтації 

для підлітків «Я –

підприємець», модуль із 

фінансів та продажів 

Дія.Бізнес.Полтава Яріш О., 

Михайленко О. 

– Жовтень 

2021 

Листопад–2021 + 

40 

Концепція розвитку 

шкільної підприємниць-

кої освіти в Полтавській 

області 

Полтавська ОДА Юрко І., 

Ткаченко А., 

Пахомова І. 

– Листопад–

грудень 

2021 

– – 

41 

Участь в робочій групі з 

організації та проведен-

ня Creative Spark Policy 

Forum 2021, модеруван-

ня міжнародного форуму 

Британська рада в 

Україні 

Пахомова І. – Вересень–

листопад 

2021 

Грудень 2021 + 

42 
Курс «Проектний мене-

джмент» для школярів  

В рамках проекту Мала 

академія юних полтавців 

Пахомова І. – Листопад 

2021 

Листопад–

грудень 2021 

+ 

43 

Вибіркова дисципліна 

«Креативне підприєм-

ництво» для студентів 

ПУЕТ 

– Пахомова І. – Березень 

2022 

2022–2023 н. р. + 

44 
Подкаст «Креативність 

для креативних» 

В рамках проекту «Креа-

тивність для креативних» 

Шимановська-Діаніч Л., 

Лозова О. 

– – 2021–2022 н. р. + 

45 
Подкаст «Від мистецтва 

до індустрії» 

В рамках проекту 

Creative Spark 

Команда Creative Spark – – 2021–2022 н. р. + 

46 

Boot Camp з 

креативного 

підприємництва 

У рамках проекту 

Creative Spark 

Команда Creative Spark – Квітень –

травень 

2022 

Квітень –

травень 2022 

+ 
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№ 
з/п 

Проект чи захід 
Фонд чи/та назва 
конкурсу, в межах 

якого подається заявка 
Творчий колектив Аплікант 

Термін 
подачі 

Реалізація Відповідь 

47 

Організація та прове-

дення круглого столу 

«Облаштування місць 

проживання внутрішньо-

перемішених осіб в 

рамках «гуманітарної 

солідарності»  

В рамках проекту 

«Облаштування побуту 

тимчасово переміщених 

осіб у Полтавському 

регіоні» 

Нестуля С., 

Нестуля О., 

Пахомова І., 

Соколенко Н., 

Зінчик С. 

– Червень 

2022 

Червень 2022 + 

48 

Тренінгова програма 

«Креативне підприєм-

ництво» для ВПО 

У рамках проекту 

«Інтегрований розвиток 

міст в Україні» за 

підтримки GIZ 

Юрко І.,  Пахомова І., 

Устьян О.,Ткаченко А., 

Михайленко О., 

Лісіца В., Зінчик С., 

Шимановська-Діаніч Л. 

– Липень 

2022 

Липень 2022 + 

49 

Навчання з підприєм-

ництва для внутрішньо 

переміщених осіб «ВПО 

Бізнес Старт» 

У рамках проекту 

«Інтегрований розвиток 

міст в Україні» за 

підтримки GIZ 

Пахомова І., 

Устьян О., 

Юрко І., 

Лісіца В. 

– Серпень –

вересень 

2022 

Серпень –

вересень 2022 

+ 

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

50 

Участь у панельній дис-

кусії «Грант на культу-

ру» в рамках проекту 

«Майстерня міста» 

Центр розвитку культури 

Інститут розвитку міста 

Пахомова І.  09.09.2021   

51 

Участь у роботі експерт-

ної групи «Геманські 

мови та література» 

ПУЕТ Пахомова І. ПУЕТ 21.09.2021 – + 

52 

Участь у роботі експерт-

ної групи «Публічне 

адміністрування» 

ПУЕТ Пахомова І. ПУЕТ 17.09.2021 – + 

53 
Участь у роботі експерт-

ної групи «Біотехнологія» 

ПУЕТ Пахомова І. ПУЕТ  – + 
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№ 
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Проект чи захід 
Фонд чи/та назва 
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якого подається заявка 
Творчий колектив Аплікант 

Термін 
подачі 

Реалізація Відповідь 

54 
Участь у роботі експерт-

ної групи «Маркетинг» 

ПУЕТ Пахомова І. ПУЕТ  – + 

55 
Участь у роботі експерт-

ної групи «Туризм» 

ПУЕТ Пахомова І. ПУЕТ  – + 

56 

Участь у міжнародному 

аудиті реалізації Програ-

ми підтримки підприєм-

ництва с системі освіти 

Британської Ради 

– Пахомова І., 

Ткаченко А., 

Устьян О. 

– – Вересень 2021 + 

57 

Участь у конкурсному 

комітеті StartUp Poltava 

Region 

Департамент економроз-

витку, торгівлі та 

залучення інвестицій 

Полтавської ОДА 

Пахомова І. ПУЕТ Листопад 

2021 

– + 

58 

Відео-презентація 

ПУЕТ як університету 

підприємницького типу 

під час Creative Spark 

Policy Forum 2021 

Британська рада в 

Україні 

Ткаченко А. – Листопад 

2021 

Грудень 2021 + 

59 

Участь у моніторинго-

вій зустрічі 

У рамках проекту 

«Облаштування побуту 

тимчасово переміщених 

осіб у Полтавському 

регіоні» 

Соколенко Н., 

Нестуля О., 

Нестуля С., 

Пахомова І. 

– – Червень 2022 + 

60 

Презентація ПУЕТ на 

зустрічі партнерів гран-

тової програми «Гумані-

тарна солідарність» 

МФ «Відродження», 

м. Львів 

Соколенко Н. – – Липень 2022 + 
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№ 
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подачі 

Реалізація Відповідь 

ФАНДРАЙЗИНГ У ПЕРІОД ВІЙНИ 

61 

Підготовка листів та їх 

розсилка до міжнарод-

них партнерів ПУЕТ 

– Пахомова І., 

Перегуда Ю. 

– – Лютий–

березень 2022 

+ 

62 

Підготовка листів та їх 

розсилка до міжнарод-

них фондів 

– Пахомова І., 

Перегуда Ю. 

– – Березень–

травень 2022 

+ 

63 

Комунікація з EDEKA 

Stiftung 

 Гаркуша С., 

Пахомова І. 

– – Червень 2022 + 

Результат: 

50 000,00 Є 

64 

Запит на фінансування в 

International Giving 

Foundation (IGF) 

– Гаркуша С. 

Пахомова І. 

– – Червень 2022 – 
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2.3.3. Звіт про роботу школи НАССР 

У 2021–2022 н. р. було виконано консультування з питань упровадження 

системи НАССР підприємства роздрібної торгівлі «Мегаполіс» (вартість послуг 

– 20 000 грн); навчання з питань упровадження системи НАССР ФОП 

Пунько І. В. (вартість послуг – 5 000 грн). Продовжувалася робота з виконання 

проекту «Європейський досвід впровадження системи НАССР» (у рамках 

фінансування Erasmus+) – у листопаді 2021 року проведено навчання 30 учас-

ників з усіх регіонів України. Подано проектну заявку «Кращі європейські прак-

тики органічного бізнесу» (Erasmus+), підготовлена заявка «Вплив російської 

агресії на агропродовольчу безпеку у світі» (Erasmus+).  

За результатами проведених досліджень опубліковано фахову статтю 

Ткаченко А. С., Губи Л. М. спільно зі студенткою 1 курсу ОП «Митна справа в 

міжнародній торгівлі» Моторною А. І. «Дослідження асортименту та показників 

якості і безпечності круп» у виданні «Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Технічні 

науки». Підготовлено роботу на всеукраїнський конкурс наукових робіт (секція – 

«Товарознавство харчових продуктів») Моторної А. І. під керівництвом Ткачен-

ко А. С. на тему: «Упровадження системи управління безпечністю харчових 

продуктів на підприємствах круп’яної індустрії (на матеріалах ТМ «Гадячан-

ка»)». Басовою Ю. О., Губою Л. М., Ткаченко А. С. підготовлено тези доповіді 

на Міжнародну науково-практичну конференцію «Якість та безпечність товарів» 

на тему: «Характеристика стандартів системи НАССР».  

 У 2021–2022 н. р. «Школаю НАССР» було ініційовано низку заходів у 

контексті реформи шкільного харчування. Так, спільно з кафедрою бухгал-

терського обліку та аудиту проведено Всеукраїнський онлайн-форум «Публічі 

закупівлі у контексті реформи шкільного харчування» (кількість учасників – 

1 888); спільно з кафедрою технології харчування та організації ресторанного 

господарства, Держпродспоживслужбою у Полтавській області та МОЗ України 

проведено онлайн-круглий стіл «Актуальні питання реформи шкільного харчу-

вання» (кількість учасників – 2 590). Представники ПУЕТ Ткаченко А. С., Лев-

ченко Ю. В., Горобець О. М. включені до складу експертної групи з реформуван-

ня системи шкільного харчування. Ткаченко А. С., Левченко Ю. В., Горобець О. М. 

були запрошені для участі у серпневій педагогічний конференції у м. Горішні 

Плавні з доповідями щодо безпечності шкільного харчування. Надані пропозиції 

у Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації для співпраці з 

ОТГ з питань безпечності харчових продуктів. Укладено договори з ОТГ Пол-

тавської та Одеської областей на розробку двотижневого примірного меню.  

Протягом 2021–2022 н. р. здійснювалися постійна співпраця з місцевими 

ЗМІ, зокрема ефіри Ткаченко А. С, Левченко Ю. В., Горобець О. М., Губи Л. М. 

на телеканалі PTV із питань безпечності харчових продуктів, пакування та 

маркування.  

2.3.4. Звіт про роботу Полтавського обласного бізнес-інкубатора 

У 2021–2022 навчальному році виконання поставлених завдань Полтавсь-

кого обласного бізнес-інкубатору ПУЕТ здійснювалось через проведення інфор-

маційно-консультативної роботи з тематики: організація власної справи; розроб-

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10714
https://www.youtube.com/watch?v=X8PZSx4LMkQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=X8PZSx4LMkQ&t=6s
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ка бізнес-планів; організаційно-правові питання підприємництва; фінансові 

питання; податковий облік; проведення маркетингових досліджень. 

Трьома напрямами підготовки до підприємницької діяльності, що пропонує 

бізнес-інкубатор є: 

 проведення тренінгів, «круглих столів» із підприємцями, вебінарів;  

 консультації діючим підприємцям і тим, хто хоче започаткувати власну 

справу; консультативна допомога у створенні бізнес-проектів; організація і 

участь у конкурсах; допомога у встановленні бізнес-контактів; 

 популяризація і пропаганда підприємницької діяльності серед не сту-

дентської молоді, підвищення рівня обізнаності молоді з питань розвитку під-

приємництва. 

1 напрям. 

Проведення «круглих столів» учасників бізнес-інкубатору з підприємцями 

Шубіним Олексієм (інтернет-магазини), Наталією Мостовенко (креативний 

бізнес) і Балабаном Миколою (ресторанний бізнес) (вересень–жовтень 2021 р.).  

Проведення вебінару для студентів і молоді «Старт-ап: від ідеї до власного 

бізнесу в умовах війни. Чи потрібно навчатися, щоб стати підприємцем?» 

(11 травня 2022 р.). 

Особливостями роботи МБЦ у минулому навчальному році була активна 

участь МБЦ у проекті Creative Spark із розвитку креативного підприємництва. 

Це дозволило залучити до роботи МБЦ не лише студентів, але й не студентську 

молодь, яка бажала організувати власну справу. Було організовано: 

 третій воркшоп Creative Spark Boot Camp «Креативне підприємництво» 

для студентів ПУЕТ і не студентської молоді – квітень 2022 р.; 

 тренінги для підприємців із креативного підприємництва – липень 2022 р. 

 надання індивідуальних консультацій щодо розробки бізнес-ідеї та 

підготовки бізнес-пітчу – 5 студентів і молодь до 35 років. 

2 напрям.  

Консультативна допомога у створенні бізнес-проектів проводилася тренера-

ми бізнес-інкубатору в дистанційній формі. У роботі БІ брали участь 12 учасни-

ків, які розробили власні бізнес-проекти. За результатами роботи підготовлено 

тези та виступи на студентській конференції в кількості 8 учасників. 

Участь 6 студентів-учасників бізнес-інкубатору в конкурсі інвестиційних 

проєктів «Горизонти Полтавщини» (Полтавська ОДА) (листопад 2021 р.) 

Участь студентів Кійка Антона (ПТЛ-41) і Огуя Ярослава (ПТЛ-21) із 

проектами соціального підприємництва в конкурсі студентських наукових робіт, 

що проводила Полтавська обласна рада (листопад 2021р.) 

3 напрям.  

Круглий стіл на тему «Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Полта-

ві», вересень 2021 року Полтавський кооперативний коледж (спільно з Бала-

баном М. П.) 

«Крок до бізнесу» – чемпіонат з основ підприємництва серед старшоклас-

ників м. Полтава, лютий 2022 – 3 гри онлайн – 18 школярів. 



69 

 

«Крок до бізнесу» – чемпіонат Полтавської області з основ підприємництва 

серед старшокласників, грудень 2021 – 11 ігор оф-лайн – 218 школярів. 

«Крок до бізнесу» – чемпіонат з основ підприємництва серед студентів 

ПУЕТ – 81 студент (жовтень 2021 р.). 

Бізнес-симуляція в Ніч науки для старшокласників – 9 школярів (листопад 

2021 р.) 

Участь в PUET Summer Camp-2022 з діловими іграми з підприємництва. 

2.4. Наукова та інноваційна діяльність 

2.4.1. Звіт про роботу науково-організаційного відділу 

Наукова і науково-технічна діяльність ПУЕТ протягом 2021–2022 н. р. зосе-

реджувалася на 19 кафедрах, а також Галузевій науково-дослідній лабораторії 

харчових виробництв та Науково-технічному центрі.  

Науково-дослідна, науково-технічна та інноваційна діяльність ПУЕТ реалі-

зувалася за низкою напрямків: «Розвиток краєзнавства в Україні (друга половина 

ХІХ – початок ХХ ст.)» (керівник – д. і. н., професор, ректор університету 

Нестуля Олексій Олексійович); «Сталий розвиток України в глобальному еконо-

мічному просторі» (керівник – д. е. н., професор, перший проректор Педченко 

Наталія Сергіївна); «Управління розвитком соціально-економічних систем» 

(керівник – д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту Шимановська-

Діанич Людмила Михайлівна); «Формування механізмів ефективної діяльності 

підприємств, стратегій розвитку та їх моделювання» (керівник – д. е. н., профе-

сор, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформа-

ційних систем Рогоза Микола Єгорович); «Логістичне управління виробничо-

комерційною діяльністю підприємств» (керівник – д. е. н., професор, професор 

кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем 

Перебийніс Василь Іванович); «Соціально-трудові відносини: наслідки транс-

формаційних реформ і стратегії» (керівник – д. е. н., професор, завідувач кафед-

ри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Костишина 

Тетяна Адамівна); «Правове регулювання суспільних відносин у сфері захисту 

людських прав» (керівник – д. ю. н., професор, завідувач кафедри правознавства 

Лаврик Галина Володимирівна); «Проблеми якості сільськогосподарської сиро-

вини та харчових продуктів на сучасному етапі» (керівник – д. с.-г. н., професор, 

завідувач кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 

Бірта Габріелла Олександрівна); «Проблеми функціонування та розвитку сфери 

туризму в умовах модернізації економіки» (керівник – д. е. н., професор, завіду-

вач кафедри туристичного та готельного бізнесу Скляр Георгій Павлович); 

«Якість продукції готельно-ресторанного господарства: теоретичний та практич-

ний аспект (керівник – д. т. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресто-

ранної та курортної справи Капліна Тетяна Вікторівна); «Розробка програмного 

забезпечення для дистанційного навчання» (керівник – к. ф.-м. н., завідувач 

кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Ольховська Олена 

Володимирівна); «Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього 

бізнесу у сфері торгівлі: оцінка, ефективність, стратегія розвитку» (керівник – 

к. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяль-
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ності Балабан Петро Юрійович); «Особливості складання бізнес-планів у різних 

галузях економіки» (керівник – к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності Юрко Ігор Вікторович); «Маркетингова діяль-

ність підприємства на ринку товарів і послуг» (керівник – д. е. н., професор, заві-

дувач кафедри маркетингу Карпенко Наталія Володимирівна); «Розроблення та 

вдосконалення технологій харчових продуктів із використанням вторинної сиро-

вини» (керівники – д. т. н., професор, завідувач кафедри технологій харчових 

виробництв і ресторанного господарства Хомич Галина Панасівна і к. т. н., до-

цент Наконечна Юлія Григорівна); «Проєктування та розробка ультрафіолетових 

пристроїв бактерицидного знезараження повітря, води, поверхонь», «Перевірка 

гомогенності та контамінації сухих кормів, преміксів та препаратів ветеринар-

ного призначення» (керівник – к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри товарознав-

ства, біотехнології, експертизи та митної справи Семенов Анатолій Олексі-

йович); «Сучасні тенденції викладання іноземної мови у закладі вищої освіти» 

(керівник – к. філол. н., доцент, завідувач кафедри ділової іноземної мови Іщенко 

Валентина Леонідівна); «Використання документального фонду Державного 

історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» (керівник – д. і. н., 

професор, завідувач сектору документознавства та інформаційної діяльності 

Оніпко Тетяна Володимирівна); «Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій» (керівник – 

к. е. н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Мілька Алла 

Іванівна).  

На базі Галузевої науково-дослідної лабораторії харчових виробництв роз-

роблялися плани експериментальних досліджень, надавалася допомога в прове-

денні експериментальних досліджень здобувачам вищої освіти та науково-педа-

гогічним працівникам у межах науково-дослідної теми «Якість продукції готель-

но-ресторанного господарства: теоретичний та практичний аспекти» (керівник – 

д. т. н., професор Капліна Тетяна Вікторівна).  

Науково-технічний центр виконував науково-дослідні теми, пов’язані з 

перевіркою якості змішування та контамінації сухих сумішей мікротрейсерами 

при різних режимах устаткування, розробкою ультрафіолетових опромінюваль-

них установок фотохімічної та фотобіологічної дії для очищення рідин від небез-

печних речовин та мікроорганізмів, перевіркою якості змішування і контамінації 

сухих кормів мікротрейсерами, розробкою та виготовленням установки бактери-

цидного знезараження повітря рецеркулятивної дії (УБЗПР-3). 

Кафедри та структурні підрозділи провели наукові заходи різних форматів 

за участі науково-педагогічних та практичних працівників, здобувачів вищої 

освіти: науково-практичні конференції, наукові форуми, круглі столи, семінари 

тощо.  

У 2021–2022 н. р. у межах їх діяльності здійснювалася робота за 40 науково-

дослідними темами (у 2020–2021 н. р. – 42), з них на замовлення університету – 

39; Міністерства освіти і науки України – 1. 

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, тренінги та 
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ін. Низка наукових заходів проведена у рамках укладених договорів про спів-

працю із закладами вищої освіти, установами, організаціями м. Полтава, 

України, зарубіжжя (додаток 1). 

За звітний період проведено 18 конференцій різних статусів (21 – на рівні 

минулого року), із них: 

 15 Міжнародних (12 у 2020–2021 н. р.), з них 6 спільно з іншими 

закладами вищої освіти; 

 4 Всеукраїнських (2 у 2020–2021 н. р.), з них 3 спільно з іншими 

закладами вищої освіти;  

 1 Внутрішньовузівська, студентська (1 у 2020–2021 н. р.); 

 6 круглих столів (у 2020–2021 н. р. – 10); 

 2 семінарів (у 2020–2021 н. р. – 3); 

 31 інших (у 2020–2021 н. р. – 6), з-поміж яких презентації наукових 

видань, публічні й гостьові лекції, воркшопи, тренінги тощо. 

Опубліковано матеріали всіх наукових конференцій, які проводилися в 

університеті за звітний період. 

Значна частина наукових заходів ПУЕТ була зорієнтована на співпрацю з 

підприємствами, установами, організаціями, загальноосвітніми закладами, впро-

вадження інновацій, популяризацію науки. Серед них слід виокремити регіо-

нальний науково-практичний круглий стіл «Актуальні питання реформи шкіль-

ного харчування» (кафедра харчових виробництв і ресторанного господарства), 

онлайн форум «Публічні закупівлі у контексті реформи шкільного харчування» 

(кафедра бухгалтерського обліку і аудиту), презентацію концепції Life-Long 

Learning (Освіта впродовж життя) (кафедра педагогіки та суспільних наук), цикл 

заходів з реалізації проєкту «Філософський форум» (кафедра педагогіки та сус-

пільних наук), науково-практичний семінар «Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології» (кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій) та ін. 

Укладено договори та угоди про співпрацю, зокрема й у сфері науково-

технічної діяльності з Державною науковою установою «Український інститут 

науково-технічної експертизи та інформації» (про надання послуг з реєстрації 

DOI), Товариством з обмеженою відповідальністю «Плагіат», Комунальним 

закладом Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук 

учнівської молоді» та ін. 

Рішенням другого пленарного засідання четвертої сесії восьмого скликання 

Полтавської обласної ради від 09 квітня 2021 року № 137 засновано конкурс для 

відбору наукових та інноваційних проєктів за пріоритетними напрямами розвит-

ку науки і техніки, стратегічними напрямами інноваційної діяльності, визна-

ченими розділом 4. «Регіональної Програми підтримки наукової та інноваційної 

діяльності у Полтавській області на 2021–2024 роки». У січні 2022 року подано 

для участі в конкурсі проєкти к. ф.-м. н., доцента кафедри товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи Семенова А. О. «Розробка електро-

технічних систем бактерицидного знезараження води та повітря з використанням 

ультрафіолетового випромінювання» та «Ультрафіолетові методи передпосівної 

стимуляції насіння рослин».  
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Полтавський університет економіки і торгівлі – осередок Полтавської облас-

ної організації Національної спілки краєзнавців України, правління якої очолює 

відомий історик, педагог, громадський діяч, ректор університету Нестуля Олек-

сій Олексійович. Упродовж 2021–2022 н. р. відбулися виїзні засідання членів 

обласної організації НСКУ до Національного музею-заповідника Миколи Гоголя 

(12 вересня 2021 року), смт Козельщина (10 жовтня 2021 року).  

Продовжила роботу аспірантура зі спеціальностей 051 Економіка, 

072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг 

і докторантура зі спеціальності 051 – «Економіка» за спеціалізаціями: еконо-

мічна теорія та історія економічної думки, економіка та управління націо-

нальним господарством, економіка та управління підприємствами. 

Упродовж звітного періоду захищено 4 дисертації (1 докторська та 3 канди-

датських): 

Дудченко Оксана Сергіївна, доцент кафедри правознавства; «Конституційно-

правові засади створення і діяльності органів державної влади та управління 

радянської України в 1920–1930-х роках» – дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень, Національна академія 

внутрішніх справ, 23 вересня 2021 року; науковий керівник – Лаврик Галина 

Володимирівна, д. ю. н., професор, завідувач кафедри правознавства;  

Щербак Сергій Михайлович, аспірант кафедри управління персоналом, 

економіки праці та економічної теорії; «Держава добробуту як модель сучасного 

розвитку соціально-економічних систем» – дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.01 – економічна 

теорія та історія економічної думки; ДВНЗ Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана, 21 вересня 2021 року; науковий керівник – 

Ніколенко Сергій Степанович, д. е. н., професор; 

Іщенко Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедр правознавства; 

«Розслідування домашнього насильства» – дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право; Національна академія 

внутрішніх справ, 16 грудня 2021 року; науковий керівник – Лаврик Галина 

Володимирівна, д. ю. н., професор, завідувач кафедри правознавства; 

Вітюнін Володимир Олексійович, аспірант кафедри управління персоналом, 

економіки праці та економічної теорії; «Розвиток професійної компетентності в 

контексті підвищення якості трудового життя» – дисертація на здобуття науко-

вого ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.07 ‒ демографія, 

економіка праці, соціальна економіка і політика; Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі, 29 грудня 2021 року; науковий керівник – Костишина Тетяна 

Адамівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри управління персоналом, еконо-

міки праці та економічної теорії. 

З метою заохочення та підтримки молодих учених м. Полтава, які здійсню-

ють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гумані-

тарних і суспільних наук, активні в громадській діяльності представники універ-

ситету взяли участь у конкурсі на отримання іменної стипендії Полтавської 

міської ради для молодих учених.  
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У першому семестрі 2021–2022 н. р. її отримували к. т. н., доцент кафедри 

товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Кириченко О. В. та 

к. ю. н., доцент кафедри правознавства Стрілець Б. В. 

За рішенням журі у 2022 р. іменну стипендію присуджено к. т. н., доценту 

кафедри технології харчових виробництв та ресторанного господарства 

Гередчук А. М. та к. ф.-м. н., завідувачу кафедри комп’ютерних наук та інфор-

маційних технологій Ольховській О. В.  

Наукову роботу д. е. н., доцента, професора кафедри міжнародної економіки 

та міжнародних економічних відносин Стрілець В. Ю. «Забезпечення розвитку 

малого підприємництва в умовах трансформації національної економіки Украї-

ни» висунуто для участі в конкурсі зі здобуття Премії Президента України для 

молодих вчених 2022 року. 

Науково-педагогічні працівники та співробітники університету взяли діяль-

ну участь у роботі галузевих конкурсних комісій ІІ туру Всеукраїнського кон-

курсу студентських наукових робіт, І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України: 

 галузеві конкурсні комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентсь-

ких наукових робіт: д. е. н., професор, завідувач кафедри управління персона-

лом, економіки праці та економічної теорії Костишина Тетяна Адамівна (з нап-

ряму «Управління персоналом і економіка праці»); д. е. н., професор, завідувач 

кафедри маркетингу Карпенко Наталія Володимирівна (зі спеціальності «Марке-

тинг»); к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи 

та митної справи Хмельницька Євгенія Вікторівна (з напряму «Товаро-

знавство»). 

 журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук: Стеценко Володимир Валерійович, 

доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу, к. е. н., доцент, Чабан 

Владислав Валерійович, асистент кафедри (секція англійської мови); Кошова 

Оксана Петрівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій (секція фізики); Петренко Юлія Володимирівна, 

к. ю. н., старший викладач кафедри правознавства (секція правознавства); 

Тужилкіна Оксана Володимирівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри управління 

персоналом, економіки праці та економічної теорії (секція економіки); Петренко 

Ірина Миколаївна, д. і. н., професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних 

наук (секція історії України); 

 журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук 

України у 2021–2022 навчальному році»: Нестуля Олексій Олексійович, д. і. н., 

професор, ректор університету, Пивоварська Ксенія Сергіївна, к. філос. н., стар-

ший викладач кафедри педагогіки та суспільних наук (секція історичного 

краєзнавства); Кульчій Олег Олександрович, к. ю. н., доцент кафедри правознав-

ства (секція правознавства); Усанов Ігор Вікторович, к. філос. н., доцент, доцент 

кафедри педагогіки та суспільних наук, Логвин Михайло Михайлович, 

к. геогр. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу (секція 

філософії; теології, релігієзнавства та історії релігії); Верезомська Світлана 
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Жоржовна, к. і. н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, Шара Світлана 

Олексіївна, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук (секція 

соціології); Нестуля Світлана Іванівна, д. пед. н., доцент, професор кафедри 

педагогіки та суспільних наук (секція педагогіки); Гудзь Тетяна Павлівна, 

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи (секція еко-

номічної теорії та історії економічної думки; фінансів, грошового обігу і кре-

диту); Шаповалов Віталій Олегович, к. е. н., доцент, доцент кафедри управління 

персоналом, економіки праці та економічної теорії (секція мікроекономіки та 

макроекономіки); Тодорова Ірина Степанівна, к. психол. н., доцент, доцент 

кафедри педагогічних та суспільних наук (секція психології); Семенов Анатолій 

Олексійович, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, 

експертизи та митної справи (секція технологічних процесів та перспективних 

технологій; секція матеріалознавства); Ольховська Олена Володимирівна,  

к. ф.-м. н., завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

(секція комп’ютерних систем та мереж; секція мультимедійних систем, навчаль-

них та ігрових програм); Матвієнко Юрій Сергійович, к. пед. н., проректор з 

науково-педагогічної роботи, Парфьонова Тетяна Олександрівна, к. ф.-м. н., 

доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій (секція 

інформаційних систем, баз даних та систем штучного інтелекту); Тупиця Олек-

сандр Юрійович, к. філол. н., доцент, доцент кафедри української, іноземних мов 

та перекладу, Козоріз Тетяна Володимирівна, лаборант кафедри (секція ні-

мецької мови); Сарапин Віта Василівна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри 

педагогіки та суспільних наук (секція української літератури). 

12–13 лютого 2022 року базі Полтавського університету економіки і торгівлі 

працювали 5 секцій ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-

ницьких робіт учнів – членів Полтавського територіального відділення Малої 

академії наук України: історичного краєзнавства, філософії; теології, релігіє-

знавства та історії релігії; соціології; інформаційних систем, баз даних та систем 

штучного інтелекту; німецької мови. 

Значна увага в університеті надавалася науковій та інноваційній діяльності 

здобувачів вищої освіти. 

Упродовж 2021–2022 навчального року функціонувало 39 наукових сту-

дентських об’єднань (гуртки, клуби тощо), до участі в яких було залучено 

понад 600 студентів (додаток 3).  

У 2021–2022 н. р. видано збірник наукових робіт магістрів ПУЕТ у 2-х 

частинах, в яких опубліковано 115 статей. 

Університет став співорганізатором 3 міжнародних студентських наукових 

конференцій.  

Незважаючи на воєнний стан, 13–14 квітня в університеті відбулася 

ХLV Міжнародна наукова студентська конференції за підсумками науково-

дослідних робіт студентів за 2021 рік «Актуальні питання розвитку науки та 

забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», на якій працювало 19 секцій. До 

програми конференції включено 291 доповідь. За результатами конференції 

опубліковано «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти 

у ХХІ столітті : тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конфе-
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ренції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 

13–14 квітня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. – 320 с., Ч.2. – 322 с., до 

якого включено 236 праць здобувачів вищої освіти з України, Казахстану, Латвії. 

Тези доповідей на міжнародних, всеукраїнських і університетських нау-

кових заходах публікуються у збірниках матеріалів, як-от щорічної Міжнародної 

наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт сту-

дентів «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у 

ХХІ столітті» (проводиться з 1977 року); Міжнародної молодіжної науково-прак-

тичної інтернет-конференції «Наука і молодь в ХХІ сторіччі»; кафедрального 

круглого столу студентів та аспірантів «Туризм і молодь – 2021»; наукової кон-

ференції студентів та молодих вчених спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини» «Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в 

умовах глобальної трансформації», науково-практичного семінару «Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології».  

Згідно із Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 

№1 580 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 

році» університет уперше став базовим для проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом та економіка 

праці». У зв’язку із впровадженням воєнного стану проведення олімпіади відтер-

міновано.  

Здобувачі вищої освіти представили результати наукових дослідження у 

низці конкурсів наукових робіт. 

У листопаді 2021 року студенти освітньої програми «Підприємництво, тор-

гівля та логістика» Кійко Антон Ігорович (ПТЛ б-41) та Огуй Ярослав Ігорович ( 

ПТЛ б-31) (науковий керівник – Юрко Ігор Вікторович, к. е. н., доцент, доцент 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності) узяли участь у що-

річному конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самовря-

дування – до самоврядування громад» Полтавської обласної ради, нагороджені 

Подякою Полтавської обласної ради (12 листопада 2021 року). 

Для участі в етапі ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальностей і спеціалізацій за 2021–2022 навчальному році до базових 

ЗВО надіслано 19 робіт. На виконання наказу Міністерства освіти і науки Украї-

ни від 31.05.2022 р. № 508 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 05.11.2021 № 1179» щодо скасування проведення другого 

туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей і спе-

ціальностей у 2021/2022 навчальному році нагороджено дипломами переможців 

першого туру конкурсу першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021–2022 навчальному році 

відповідно до списку:  

 Терещук Руслан Юрійович, група ОА б інт-21, спеціальність 071 Облік і 

оподаткування освітня програма «Облік і аудит» – зі спеціальності «Облік і 

оподаткування», – зі спеціальності «Облік і оподаткування» (науковий керівник 

– Прохар Наталія Вікторівна, к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту); 
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 Тітенко Юлія Андріївна, група ОА б інт-21, спеціальність 071 Облік і 

оподаткування освітня програма «Облік і аудит» – зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» (науковий керівник – Артюх-Пасюта Олена Василівна, к. е. н., 

доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту); 

 Біляк Катерина Вікторівна, група ОА-31, спеціальність 071 Облік і 

оподаткування освітня програма «Облік і аудит» – зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» (науковий керівник – Мілька Алла Іванівна, к. е. н., завідувач 

кафедри бухгалтерського обліку і аудиту); 

 Говтвяниця Катерина Валеріївна, група МЕВ б-41, спеціальність 

292 Міжнародні економічні відносини освітня програма «Міжнародний бізнес» – 

зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (науковий керівник – 

Флегантова Анна Леонідівна, к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та 

міжнародних економічних відносин); 

 Туменко Юлія Євгеніївна, група МЕВ МБ б-21, спеціальність 292 Між-

народні економічні відносини освітня програма «Міжнародний бізнес» – зі 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (науковий керівник – Стрі-

лець Вікторія Юріївна, д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної еконо-

міки та міжнародних економічних відносин); 

 Іващенко Валерія Ігорівна, група ПРб-41, спеціальність 081 Право 

освітня програма «Право» – зі спеціальностей «Публічне управління та адміні-

стрування», «Міжнародне право» (науковий керівник – Лаврик Галина Володи-

мирівна, д. ю. н., професор, завідувач кафедри правознавства), «Цивільне та 

сімейне право» (науковий керівник – Кульчій Олег Олександрович, к. ю. н., 

доцент кафедри правознавства); 

 Міхальова Альбіна Юріївна, група ПРб-41, спеціальність 081 Право 

освітня програма «Право» – зі спеціальності «Цивільне та сімейне право» 

(науковий керівник – Кульчій Олег Олександрович, к. ю. н., доцент кафедри 

правознавства); 

 Кійко Антон Ігорович, група ПТЛ б-41, спеціальність 076 Підпри-

ємництво, торгівля та біржова діяльність освітня програма «Підприємництво, 

торгівля та логістика» – зі спеціальності «Підприємництво» (науковий керівник – 

Юрко Ігор Вікторович, к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності); 

 Прохорова Софья Михайлівна, група Е УПЕП б-21, спеціальність 

051 Економіка освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» – 

зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (науковий 

керівник – Степанова Лариса Валентинівна, к. е. н., доцент кафедри управління 

персо65налом, економіки праці та економічної теорії); 

 Давиденко Нікіта Ігорович, група Е УПЕП б-31, спеціальність 051 Еко-

номіка освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» – зі 

спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (науковий керівник – 

Тужилкіна Оксана Володимирівна, к. е. н., доцент кафедри управління персо-

налом, економіки праці та економічної теорії); 
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 Гоцелюк Анна Віталіївна, група УПМК б-11, спеціальність 051 Еко-

номіка освітня програма «Управління персоналом міжнародних корпорацій» – зі 

спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (науковий керівник – 

Рудич Леся Василівна, доцент кафедри управління персоналом, економіки праці 

та економічної теорії); 

 Ляшкова Наталія Олександрівна, група ФБСС б-21, спеціальність 

072 Фінанси, банківська справа та страхування освітня програма «Фінанси, 

банківська справа та страхування» – зі спеціальності «Страхування» (науковий 

керівник – Соколова Альона Миколаївна, к. е. н., доцент кафедри фінансів та 

банківської справи); 

 Аршученко Валентина Андріївна, група М мб-21, спеціальність 

075 Маркетинг освітня програма «Маркетинг» – зі спеціальності «Маркетинг» 

(науковий керівник – Іваннікова Марина Миколаївна, к. е. н., доцент кафедри 

маркетингу); 

 Іванніков Роман Вячеславович, група М б-21, спеціальність 075 Мар-

кетинг освітня програма «Маркетинг» – зі спеціальності «Маркетинг» (науковий 

керівник – Карпенко Наталія Володимирівна, д. е. н., професор, завідувач 

кафедри маркетингу); 

 Моторна Ангеліна Ігорівна, група МСМТ б-11, спеціальність 076 Під-

приємництво торгівля та біржова діяльність освітня програма «Митна справа в 

міжнародній торгівлі» – зі спеціальності «Товарознавство. Харчові продукти» 

(науковий керівник – Ткаченко Аліна Сергіївна, к. т. н., доцент кафедри товаро-

знавства, біотехнології, експертизи та митної справи); 

 Костик Діана Олександрівна, група ЕМС б-31, спеціальність 076 Під-

приємництво, торгівля та біржова діяльність освітня програма «Експертиза та 

митна справа» – зі спеціальності «Товарознавство» (науковий керівник – Кири-

ченко Олена Василівна, к. т. н., кафедри товарознавства, біотехнології, 

експертизи та митної справи); 

 Савеля Катерина Олександрівна, група ЕМС б-11, спеціальність 

076 Підприємництво. торгівля та біржова діяльність освітня програма «Експер-

тиза та митна справа» – зі спеціальності «Товарознавство» (науковий керівник – 

Флока Людмила Валеріївна, к. с.-г. н., доцент кафедри товарознавства, біотех-

нології, експертизи та митної справи). 

Магістрантка освітньої програми «Педагогіка вищої школи» (група ПВШ  

м-11) Олєйнікова Наталія посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі сту-

дентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» (науковий 

керівник – Кононец Наталія Василівна, д. пед. н., доцент, доцент кафедри 

педагогіки та суспільних наук), презентуючи на підсумковій науково-практичній 

конференції свою роботу щодо впровадження системи мобільного навчання в 

освітній процес університетів Полтавщини (Українська інженерно-педагогічна 

академія, м. Харків, 14 квітня 2021 року). 
Популяризації науки, зацікавленню дослідницькою діяльністю сприяє 

традиційна акція «Ніч науки в ПУЕТ», яку провели науково-педагогічні праців-
ники та здобувачі вищої освіти Навчально-наукового інституту денної освіти 
10 листопада 2021 року. В її межах відбулися такі заходи: тренінг «Мій лідер-
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ський потенціал» (Нестуля С. І., д. пед. н., доцент кафедри педагогіки та сус-
пільних наук, директор ННІ лідерства); тренінг «Бізнес-симуляція» (Юрко І. В., 
к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності), 
воркшоп «Від ідеї до ролику: гарний сценарій твого відео-поста» (Івасенко О. А., 
к. е. н., доцент кафедри маркетингу), воркшоп «Містична хімія» (Гнітій Н. В., 
старший викладач кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної 
справи), філософський квест «Врятуй Канта» (Пивоварська К. С., к. філос. н., 
старший викладач кафедри педагогіки та суспільних наук), психологічна гра 
«Мафія» (студентська рада), гра «Шість магічних капелюхів» (Шимановська-
Діанич Л. М., д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту), гра у страшну 
гру на PlayStation (Ольховська О. В., к. ф.-м. н., завідувач кафедри комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій), тренінг «Міжнародні переговори» 
(Пожар А. А., к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та міжнародних 
економічних відносин). 

Таблиця 20 – Конференції, семінари, засідання круглих столів та інші 
заходи наукового характеру, проведені у 2021–2022 н. р. 

Міжнародні конференції 

1 

ІІІ Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Бухгалтер-
ський облік в управлінні підприєм-
ством: сучасні виклики» 

Кафедра 
бухгалтерського 
обліку і аудиту 

ПУЕТ, м. Полтава 05–06 
вересня 
2021 року 

2 

ХІІ міжнародна науково-практична 
конференції «Актуальні проблеми 
та перспективи розвиткусоціально-
трудових відносин в умовах циф-
рової економіки», присвяченої  
60-річчю Полтавського 
університету економіки і торгівлі 
та 15-річчю кафедри управління 
персоналом, економіки праці та 
економічної теорії 

Кафедра управління 
персоналом, 
економіки праці та 
економічної теорії 

ПУЕТ, м. Полтава  09–10 
вересня 
2021 року 

3 

Перша Міжнародна науково-
практична конференція «Світові 
виклики сучасній освіті» 

ПУЕТ як 
співорганізатор 

ГО «Міжнародна 
асоціація сучасної 
освіти, науки та 
культури», 
м. Умань 

20–22 
жовтня 
2021 року 

4 

ХІ Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Економіка 
сьогодні: проблеми моделювання 
та управління» 

Кафедра економічної 
кібернетики, бізнес-
економіки та інфор-
маційних систем 

ПУЕТ, м. Полтава 17–18 
листопада 
2021 року 

5 

VІІІ Міжнародна молодіжна нау-
ково-практичної інтернет-конфе-
ренція «Наука і молодь в 
ХХІ сторіччі» 

Науково-органі-
заційний відділ 

ПУЕТ, м. Полтава 30 
листопада 
2021 року 

6 

Міжнародна інтернет-конференція 
студентів і магістрантів 
«Актуальні проблеми світової 
економіки і менеджменту» 

ПУЕТ як 
співорганізатор 

Білоруський тор-
говельно-еконо-
мічний універси-
тет споживчої 
кооперації,  
м. Гомель 

17 грудня 
2021 року 
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Міжнародні конференції 

7 

ІІ Міжнародна (VІ Всеукраїнська) 

науково-практична інтернет-кон-

ференція «Ресурсно-орієнтоване 

навчання в «3D»: доступність, 

діалог, динаміка» 

Кафедра педагогіки 

та суспільних наук 

ПУЕТ, м. Полтава 22–23 

лютого 

2022 року 

8 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Бізнес-ана-

літика: моделі, інструменти та 

технології»  

ПУЕТ як 

співорганізатор 

м. Київ, 

Національний 

авіаційний 

університет  

2–4 

березня 

2022 року 

9 

Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, магістран-

тів та аспірантів «Сучасні комп’ю-

терні технології в проектуванні, 

виробництві і наукових досліджен-

нях» 

ПУЕТ як 

співорганізатор 

Білоруський тор-

говельно-еконо-

мічний універси-

тет споживчої 

кооперації,  

м. Гомель 

25 березня 

2022 року 

10 

ІХ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Сучасне 

матеріалознавство та товарознав-

ство: теорія, практика, освіта» 

Кафедра товарознав-

ства, біотехнології, 

експертизи та митної 

справи 

м. Полтава, ПУЕТ 25 березня 

2022 року 

11 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференціяї молодих 

вчених та студентів «Формування 

механізмів управління якістю та 

підвищення конкурентоспромож-

ності підприємств» 

ПУЕТ як 

співорганізатор 

м. Дніпро, 

Університет імені 

Альфреда Нобеля 

7 квітня 

2022 року 

12 

ХLV Міжнародна наукова студент-

ська конференція за підсумками 

науково-дослідних робіт студентів 

за 2021 рік «Актуальні питання 

розвитку науки та забезпечення 

якості освіти у ХХІ столітті» 

Науково-органі-

заційний відділ 

ПУЕТ, м. Полтава 13–14 

квітня 2022 

року 

13 

ХІІ Міжнародна науково-практич-

на інтернет-конференція «Мереже-

вий бізнес: становлення, проблеми, 

інновації» 

Кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 

ПУЕТ, м. Полтава 27–28 

квітня 2022 

року 

13 

ІХ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Сучасне 

матеріалознавство та товарознавст-

во: теорія, практика, освіта» 

Кафедра товарознав-

ства, біотехнології, 

експертизи та митної 

справи 

ПУЕТ, м. Полтава 25–26 

травня 

2022 року 

15 

Міжнародна щорічна конференція 

«Сучасні напрями розвитку еконо-

міки, підприємництва, технологій 

та їх правового забезпечення»,  

ПУЕТ як 

співорганізатор 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет 

01–02 

червня 

2022 року 

Всеукраїнські конференції 

1 

VІI Всеукраїнська науково-прак-

тична інтернет-конференція моло-

дих учених та студентів «Новітні 

інформаційно-комунікаційні тех-

нології в освіті» 

ПУЕТ як 

співорганізатор 

м. Полтава, 

ПНПУ ім. 

В. Г. Короленка 

24–25 

листопада 

2021 року 
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Всеукраїнські конференції 

2 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція здобувачів вищої ос-

віти і молодих учених «Інноваційні 

технології розвитку харчових і 

переробних виробництв та ресто-

ранного господарства: наукові 

пошуки молоді» 

ПУЕТ як 

співорганізатор 

Державний 

біотехнологічни

й університет, 

м. Харків 

14 квітня 

2022 року 

3 

ХІ Всеукраїнська науково-прак-

тична конференція «Традиції та ін-

новації розвитку приватного права 

в Україні: освітній вимір» 

Кафедра 

правознавства 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

08 червня 

2022 року  

4 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Конституція Украї-

ни: держава і право в умовах 

воєнного стану» 

ПУЕТ як 

співорганізатор 

м. Київ, 

Київський 

університет пра-

ва НАН України 

28 червня 

2022 року 

Внутрішньовузівські конференції 

1 

Наукова конференція студентів та 

молодих вчених спеціальності 

«Міжнародні економічні відноси-

ни» «Актуальні проблеми теорії та 

практики міжнародної економіки в 

умовах глобальної трансформації» 

Кафедра міжнародної 

економіки та міжна-

родних економічних 

відносин 

ПУЕТ, 

м. Полтава 

06 грудня 

2021 року 

Круглі столи 

1 

Регіональний науково-практичний 

круглий стіл «Актуальні питання 

реформи шкільного харчування» 

Кафедра технологій 

харчових виробництв і 

ресторанного 

господарства 

ПУЕТ, 

м. Полтава 

6 жовтня 

2021 року 

2 

Круглий стіл за участю стейкхол-

дерів IT компанії Noltic, 

Максимчук Сергій 

Кафедра комп’ютер-

них наук та інформа-

ційних технологій 

ПУЕТ,  

м. Полтава 

16 вересня 

2021 року 

3 

Круглий стіл за участю стейкхол-

дерів T компанії White Label 

Agency 

Кафедра комп’ютер-

них наук та інформа-

ційних технологій 

ПУЕТ, 

м. Полтава 
21 жовтня 

2021 року 

4 

Круглий стіл за участю стейкхол-

дерів IT-компанією «Enavate» 

(онлайн) 

Кафедра комп’ютер-

них наук та інформа-

ційних технологій 

ПУЕТ, 

м. Полтава 
11 листо-

пада 2021 

року 

5 

Кафедральний круглий стіл сту-

дентів та аспірантів «Туризм і 

молодь – 2021» 

Кафедра туристичного 

та готельного бізнесу 

ПУЕТ, 

м. Полтава 

21 грудня 

2021 року 

6 

Круглий стіл «Соціально-еконо-

мічні детермінанти зайнятості в 

Полтавському регіоні в сучасних 

умовах» 

Кафедра управління 

персоналом, економіки 

праці та економічної 

теорії, відділення На-

ціональної служби по-

середництва і прими-

рення (НСПП) у Пол-

тавській області  

ПУЕТ, 

м. Полтава 

23 червня 

2022 р. 
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Наукові семінари 

1 
Науково-практичний семінар 
«Комп’ютерні науки та інфор-
маційні технології (КНІТ-2022)» 

Кафедра комп’ютерних 
наук та інформаційних 
технологій 

м. Полтава, 
ПУЕТ 

Упродовж 
року 

2 

Університетський науково-мето-
дичний семінар «Сучасні аспек-
ти науково-методичної діяльнос-
ті викладачів кафедри управлін-
ня персоналом, економіки праці 
та економічна теорія» 

Кафедра управління пер-
соналом, економіки пра-
ці та економічної теорії 

м. Полтава, 
ПУЕТ 

Упродовж 
року 

Інші заходи наукового характеру 

1 

Наукове консультування з питань 
звітності, оподаткування, аналізу 
фінансово-господарської діяльнос-
ті КП «Полтавська обласна клініч-
на лікарня ім. М. В. Скліфосовсь-
кого Полтавської обласної ради» 
(Яріш О.В., к. е. н., доц.) 

Кафедра фінансів та 
банківської справи 

ПУЕТ, 
м. Полтава 

Упродовж 
року 

2 

Програма Erasmus+ ICM , зустріч з 
науково-педагогічними працівни-
ками Центру професійної освіти 
CIPFP Valle de Elda, обмін 
досвідом, презентація кафедри 

Кафедра 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності 

ПУЕТ, м. Полта-
ва, м. Ельде, 
Іспанія 

28–31 
липня  
2021 року 

3 

Лекція «Інструменти для успішно-
го початку кар’єри» перед студен-
тами І–ІV курсів та І курсу магіс-
тратури спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування», освітня програма 
«Облік і аудит» і викладачами 
кафедри, Даниленко С. М., заступ-
ник директора департаменту регіо-
нального розвитку Черкаської 
ОДА, начальник управління-пла-
нування та регіонального розвитку 

Кафедра 
бухгалтерського 
обліку і аудиту 

ПУЕТ,  
м. Полтава 

Вересень, 
2021 року 

4 

Вебінар «Лідерство в публічній 
владі», Нестуля С. І. д. пед. н., доц. 
(для Управління державного 
Казначейства України) 

  14 вересня 
2021 року 

5 

Захід у межах проєкту «Філософ-
ський форум». Лекція-диспут 
«Апологія пороків і провина чес-
нот», Пролеєв С., д. філос. н., 
завідувач відділу гуманітарних 
досліджень Інституту філософії 
НАН України  

Кафедра педагогіки та 
суспільних наук 

ПУЕТ, 
м. Полтава 

18 вересня 
2021 року  

6 
Work-shop «Сучасні тренди 
ресторанного бізнесу»  

Кафедра готельно-
ресторанної та курорт-
ної справи 

ПУЕТ, 
м. Полтава 

23 вересня 
2021 року 

7 

Зустріч з головою постійної комі-
сії з питань освіти, науки, культу-
ри Полтавської обласної ради, к. н. 
з держ. упр. Діденком О. М. 

Кафедра фінансів та 
банківської справи 

ПУЕТ, 
м. Полтава 

06 жовтня 
2021 року 
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8 

Захід у контексті проекту «Філо-

софський форум». Лекція «Біблій-

на динаміка» новий рівень розу-

міння біблійного тексту», Ізраїль-

ського філософа Пінхас Полонсь-

кий, ст. наук. співроб. Універси-

тету Аріель, Ізраїль 

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук 

ПУЕТ, 

м. Полтава 

6 жовтня, 

2021 року  

9–10 

Вебінар «Розвиток професійних 

компетентностей сучасного педа-

гога. Ключові компетентності 

ХХІ ст.», Нестуля С. І., д. пед. н., 

доц.  

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук 

ПУЕТ, 

м. Полтава 

04, 18 

жовтня 

2021 року 

11 

Майстер-клас «Таємниці бухгал-

терського обліку та особистих 

фінансів» 

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку і аудиту 

Полтавський 

кооперативний 

коледж,  

м. Полтава 

08 жовтня 

2021 року 

12 

Лекція для студентів спеціальності 

051 Економіка ОП «Економічна 

кібернетика», «Економіка підпри-

ємства» та науково-педагогічних 

працівників,Олександра Кузіор, 

професор, д. пед. н., заступник 

декана з питань освіти, завідувач 

кафедри прикладних суспільних 

наук факультету організації та уп-

равління Сілезького технологіч-

ного університету (м. Глівіце, 

Республіка Польща); Олексій 

Квілінський, д. е. н., науковий 

співробітник Інституту розвитку 

міжнародного співробітництва 

(м. Познань, Республіка Польща), 

професор Лондонської академії 

науки і бізнесу (м. Лондон, Велика 

Британія) 

Кафедра економічної 

кібернетики, бізнес-

економіки та інформа-

ційних систем 

ПУЕТ,  

м. Полтава 

20 жовтня 

2021 року 

13 

Лекція для студентів освітньої 

програми «Управління персоналом 

і економіка праці», Колот А. М., 

проректор КНЕУ, д. е. н., 

професор 

Кафедра управління 

персоналом, економіки 

праці та економічної 

теорії 

ПУЕТ,  

м. Полтава 

Жовтень 

2021 

14 

Лекція на тему «Взаємовідносини 

домогосподарств з фінансовими 

посередниками», Савченко О. О. – 

керівник відділення № 4 Першого 

українського міжнародного банку 

(ПУМБ) у м. Полтава  

Кафедра фінансів та 

банківської справи 

ПУЕТ, 

м. Полтава 

21 жовтня 

2021 року 
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15 

Захід у контексті проекту «Філо-

софський форум». Лекція-диспут 

за участю д. філос. н., проф. Він-

ницького технічного університету 

Олега Хоми: «Як уникнути примі-

тивізму і поверховості в освіті й 

дослідженнях: чим задається 

певний рівень складності» 

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук 

м. Полтава, 

ПУЕТ, 
бібліотека № 4, 

м Полтава 

24 жовтня 

2021 року 

16 

Онлайн-форум «Публічні заку-

півлі у контексті реформи 

шкільного харчування» 

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку і аудиту  

ПУЕТ, 

м. Полтава 

03 листо-

пада 2021 

року 

17 

Презентація колективної моногра-

фії: Нестуля О. О., Нестуля С. І., 

Кононец Н. В. «Дидактика лідер-

ства: сучасні погляди на фор-

мування лідерської компетентно-

сті здобувачів вищої освіти», 

Полтава ПУЕТ , 2021. 591 с.  

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук 

ПУЕТ, 

м. Полтава 

10 листо-

пада 2021 

року 

18-

19 

Презентація концепції Life-Long 

Learning (Освіта впродовж життя) 

та звіт про навчальну поїздку до 

Німеччини для ознайомлення з 

досвідом роботи у сфері освіти 

дорослих (31.10– 07.11.2021). 

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук  

ПУЕТ,  

м. Полтава  

10, 13 

листопада 

2021 року 

20 

Гостьова лекція Кононец Н. В., 

д. пед. н. на факультеті соціальної 

та психологічної освіти Умансь-

кого державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

на тему: «Проєктно-дослідна 

діяльність: технологія освітнього 

проєкту, елементи проєктного 

практикуму» 

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук 

 18 листо-

пада 2021 

року 

21-

22 

Зустріч студентів-фінансистів із 

директоркою регіонального 

структурного підрозділу СК TAS 

Life Оленою Климченко 

Кафедра фінансів та 

банківської справи 

ПУЕТ,  

м. Полтава 

19 листопа-

да 2021 р., 

16 грудня 

2021 р. 

23 

Лекція на тему «Громадсько-полі-

тична діяльність В’ячеслава 

Липинського» Передерій І. Г., зав. 

кафедри українознавства, куль-

тури та документознавства 

Полтавського національного 

технічного університету імені 

Юрія Кондратюка, д. і. н., 

професор  

Кафедра педагогіки та 

суспільних наук 

ПУЕТ, 

м. Полтава 

30 листо-

пада  

2021 року 
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24 

Вебінар «Розвиток управлінської 
компетентності», Нестуля С. І., 
д. пед. н., доц. (для стейкхолдерів: 
Полтавський комерційний техні-
кум, Хорольський агропромис-
ловий фаховий коледж, Чугуєво-
Бабчанський лісний коледж ) 

Кафедра педагогіки та 
суспільних наук 

ПУЕТ, 
м. Полтава 

20, 24 
грудня 
2021 року 

25 

Проєкт ПРООН «Promoting 
Strategic Planning and Financing for 
Sustainable Development on 
National and Regional Level in 
Ukraine» / «Сприяння процесам 
стратегічного планування та 
фінансування сталого розвитку на 
національному та регіональному 
рівнях в Україні» 

Кафедра міжнародної 
економіки та міжна-
родних економічних 
відносин 

ПУЕТ,  
м. Полтава 

Упродовж 
року 

26 

Лекція на тему «Українська куль-
тура в роки Другої світової війни» 
Бабенко Л. Л., зав. кафедри історії 
України Полтавського національ-
ного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка, д. і. н., доц.  

Кафедра педагогіки та 
суспільних наук 

ПУЕТ, м. 
Полтава 

8 грудня 
2021 року 

27 

Очний турнір обласного чемпіона-
ту з інформаційних технологій 
«Сучасна інформатика – успішне 
майбутнє» 

Кафедра комп’ютер-
них наук та інформа-
ційних технологій 

ПУЕТ, 
м. Полтава 

09 грудня 
2021 р. 

28 

Вебінар Нестуля С. І., д. п. н., доц. 
«Вдосконалення майстерності ви-
кладача при застосуванні інтер-
активних методів викладання» 
(для стейкхолдерів: Харківський 
кооперативний коледж) 

Кафедра педагогіки та 
суспільних наук 

ПУЕТ, 
м. Полтава 

21 грудня 
2021 року 

29 

Лекція «Перспективи регіональ-
ного розвитку готельного і ресто-
ранного господарства споживчої 
кооперації України», 
Лахман Л. Д., голова спілки спо-
живчих товариств «Лубенщина» 

Кафедра педагогіки та 
суспільних наук 

ПУЕТ, 
м. Полтава 

24 грудня 
2021 р. 

30 

Лекція «Методи товарної експер-
тизи», Калашник О. В., доцент 
кафедри підприємництва і права 
Полтавського державного аграр-
ного університету, к. т. н., доцент  

Кафедра товарознав-
ства, біотехнології, 
експертизи та митної 
справи 

ПУЕТ,  
м. Полтава 

17 лютого 
2022 року 

31 

Гостьова лекція для ННП та здо-
бувачів вищої освіти Полтавського 
державного аграрного університе-
ту на тему «Організація і техноло-
гія проведення товарної експерти-
зи», Кириченко О. В., доцент ка-
федри товарознавства, біотехно-
логії, експертизи та митної справи 
ПУЕТ, к. т. н.  

Кафедра товарознав-
ства, біотехнології, 
експертизи та митної 
справи 

ПУЕТ,  
м. Полтава 

22 лютого 
2022 року 
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32 

Курс «Software testing for Uni-

versities» від QATESTLAB 

(дистанційно), ст. викладач 

Оріхівська О. Г. 

Кафедра комп’ютер-

них наук та інформа-

ційних технологій 

ПУЕТ,  

м. Полтава 

 

5 травня – 

6 червня 

2022року 

33 

Лекція на тему «Використання 

нейронних мереж в аналізі 

великих баз даних (big data) для 

співробітників центру досліджень 

Реймського університету 

Шампань-Арденни (Universite de 

Reims Champagne-Ardenne), 

Стрілець В. Ю., д. е. н., доцент, 

професор кафедри міжнародної 

економіки та міжнародних 

економічних відносин 

Кафедра міжнародної 

економіки та міжна-

родних економічних 

відносин 

Реймський уні-

верситет Шам-

пань-Арденни 

(Universite de 

Reims 

Champagne-

Ardenne), 

м. Реймс, 

Франція 

23 травня 

2022 року 

34 

І етап Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі 

спеціальностей і спеціалізацій за 

2021– 2022 н.р. 

Усі кафедри ПУЕТ,  

м. Полтава 

Жовтень 

2021 р. – 

січень  

2022 р. 

2.4.2. Звіт про роботу відділу аспірантури та докторантури 

За 2021–2022 навч. рік захищено 1 докторська та 3 кандидатських дисер-

тацій. Із них 1 докторська та 1 кандидатська захищені співробітниками 

університету. 

Протягом 2021–2022 навч. рік відбувся набір аспірантів за спеціальностями 

051 Економіка та 073 Менеджмент у кількості 27 осіб.  

2.4.3. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 44.877.03 

1. Наказом Міністерства освіти і науки України від 04 квітня 2018 р. № 326 

спеціалізованій вченій раді надано право на період до 31 грудня 2020 р. 

(подовжено до 31 грудня 2021 р.) проводити захисти дисертацій за спеціальністю 

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, галузь 

науки – економічна.  

2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 5 засідань, на 2-х з 

яких проведено захист 2-х кандидатських дисертацій (Козлова І. М. «Інвести-

ційна поведінка домогосподарств в умовах невизначеності»; Вітюнін В. О. 

«Розвиток професійної компетентності в контексті підвищення якості трудового 

життя») зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна 

економіка і політика (кандидатські дисертації написані 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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2.4.4. Звіт про роботу журналу «Науковий вісник». Серія «Економічні 

науки»  

1. У 2021 році змінено періодичність випуску наукового фахового видання 

«Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» серія 

«Економічні науки» на рік з 4-х номерів на 2.  

2. 05.07.2021 року ректором Нестулею Олексієм Олексійовичем було під-

писано Меморандум про партнерство з ТОВ Видавничий дім «Гельветика». Цей 

документ спрямовано на здійснення редакційно-видавничої підготовки наукових 

статей та їх публікації у «Науковому віснику Полтавського університету 

економіки і торгівлі» серія «Економічні науки»  

3. За звітний період підготовлено та видано 4 номери журналу, а саме: 

№1 (102) 2021 рік 

№ 2-1(103) 2021 рік 

№2-2 (104) 2021 рік 

№ 1 (105) 2022 рік 

4. Позитивним є той факт, що співпраця із ТОВ Видавничий дім «Гельве-

тика» вплинула на склад авторів статей, що публікуються у журналі, а це значно 

впливає на індекс цитування статей, опублікованих у «Науковому віснику 

Полтавського університету економіки і торгівлі» серія «Економічні науки».  

5. Сьогодні авторами статей є науковці національних і державних ЗВО 

таких як: Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Харків-

ський національний університет імені Семенка Кузнеця, Національний техніч-

ний університет «Харківський політехнічний інститут», Державна установа 

«Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», 

Сумський державний університет, Львівський національний університет імені 

Івана Франка, Одеський національний економічний університет, Харківський на-

ціональний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Запорізький 

національний університет, Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичин, Харківський національний аграрний університет імені 

В. В. Докучаєва, Українська академія друкарства, Національний транспортний 

університет та ін. 

2.4.5. Звіт про роботу наукового видання «Науковий вісник ПУЕТ. 

Серія Технічні науки»  

У 2021 році «Науковий вісник Полтавського університету економіки і 

торгівлі», серія «Технічні науки» включено до переліку наукових фахових 

видань України в галузі технічних наук (категорія «Б») на підставі Наказу МОН 

України від 27 вересня 2021 року № 1017. Галузь науки, за якою акредитовано 

видання: технічні. Спеціальності: 181 – Харчові технології; 182 – Технології 

легкої промисловості; 183 – Технології захисту навколишнього середовища. 

У 2021–2022 н. р. вийшло два номери видань: № 1 за 2021 рік, та № 1 за 

2022 рік. Завдяки співпраці з видавничим домом «Гельветика», у 2021–2022 н. р. 

безкоштовно опублікували фахові статті 22 науково-педагогічних працівників 

ПУЕТ, а саме: Хомич Г. П., Левченко Ю. В., Чоні І. В., Горобець О. М., Гонча-

ренко В. Ф., Бірта Г. О., Горячова О. О., Бургу Ю. Г., Черненко О. О., 
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Чілікіна Т. В., Кошова О. П., Ольховська О. В., Олексійчук Ю. Ф., Оріхів-

ська О. Г., Ткаченко А. С., Губа Л. М., Капліна Т. В., Столярчук В. М., Дуд-

ник С. О., Наконечна Ю. Г., Олійник Л. Б., Шелудько В. М. Загальна кількість 

опублікованих праць науково-педагогічними працівниками ПУЕТ у виданні – 

10. Усього опубліковано статей у виданні № 1 за 2021 рік – 10; у виданні № 2 за 

2022 рік – 16.  

3. Забезпечувальні процеси 

3.1. Міжнародне співробітництво 

3.1.1. Звіт про роботу міжнародного науково-освітнього центру 

Одним із важливих напрямів ефективного розвитку Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» є між-

народна 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. 

СПІВРОБІТНИЦТВО ПУЕТ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ТА УСТАНОВАМИ ЗА КОРДОНОМ 

У 2021–2022 н. р. укладено 2 нові угоди про співпрацю з ЗВО та установами 

з 2 країн світу, а саме:  

 Литовська Республіка (Вільнюська колегія/Університет прикладних 

наук); 

 Республіка Кіпр (Кіпрський інститут маркетингу).  

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ І ПРОЕКТАХ 

Протягом 2021–22 н. р. було забезпечено співпрацю за 11 грантовими 

проектами: 

1. Еразмус+ EEIFSMS, Жан Моне Модуль (621189-EPP-1-2020-1-UA-

EPPJMO-MODULE) «Європейський досвід впровадження системи управ-

ління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» (Ткаченко А., Катерин-

чук Н., Пахомова І., Губа Л., Басова Ю., Горячова О., Ольховська О., Пере-

гуда Ю., Пащенко Б., Зінченко Л.). 

2. Центр освіти дорослих – середовище особистісного і професійного 

розвитку» (фінансування – DVV International, Федеративна Республіка Німеч-

чина) (Нестуля С., Верезомська С., Стефанюк О., Чайка І., Зінчик С.). 

3. Програма всеукраїнської академічної мобільності «САМ Україна», 
компонент програми ЄС «Дім Європи», яка реалізується Британською Радою 

спільно із Міністерством освіти і науки України (партнер – Київський націо-

нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана) (Педченко Н., Пере-

гуда Ю., Шимановська-Діаніч Л., Юрко І., Яріш О., Карпенко Н.). 

4. «Creative Spark: програма підтримки підприємництва в системі 

освіти» у рамках співпраці з Університетом Портсмуту за фінансування Британ-

ської Ради (Пахомова І., Устьян О., Юрко І., Михайленко О., Ткаченко А., 

Шимановська-Діаніч Л., Лісіца В., Басова Ю.). 
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5. Creative Spark Policy Forum 2021 за підтримки Британської Ради в 

Україні (Пахомова І.). 

6. Creative Spark Programme Champion 2020–2021 в Україні в рамках 

Creative Spark: Програма підтримки підприємництва у сфері освіти, Британська 

Рада (Пахомова І., Устьян О.). 

7. «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти (Academic 

IQ)» організації «Американські Ради з міжнародної освіти» за підтримки 

Посольства США в Україні, Міністерства освіти та науки України та Національ-

ного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Вергал К., Сарапин В., 

Педченко Н., Пахомова І.). 

8. «Креативність для креативних» у рамках програми «Культура для 

змін» за підтримки Українського культурного фонду (Київ, Україна) та Британ-

ської Ради (Пахомова І., Лозова О., Шимановська-Діаніч Л., Радуловіч Дж.). 

9. «Сприяння процесам стратегічного планування та фінансування 

сталого розвитку на національному та регіональному рівнях в Україні» у 

партнерстві з Кабінетом Міністрів України за підтримки ПРООН (Клименко В., 

Туль С.). 

10. «День кар’єри ЄС у Полтаві за підтримки Представництва ЄС в 

Україні (Пахомова І., Манжура О., Матвієнко Ю., Перегуда Ю., Пащенко Б.). 

11. Участь у світовому флешмобі #ErasmusDays 2021 за підтримки 

Національного Еразмус+ офісу в Україні (Перегуда Ю., Писаренко Т.). 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ  

АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

У 2021–22 н. р. продовжувалася реалізація проектів міжнародної кредитної 

мобільності Еразмус+, підтриманих у рамках конкурсів 2020 р. та 2019 р. 

Протягом 2021–2022 н. р. було реалізовано проєкти в рамках програми 

Еразмус+ КА1: Міжнародна кредитна мобільність спільно з: 

1) Римським університетом Сапієнца (Італійська Республіка). 

Вихідна мобільність: у І семестрі 2021–2022 н. р. направлено на навчання 

двох студенток спеціальності «Міжнародні економічні відносини»; для участі у 

програмі мобільності у І семестрі 2022–2023 н. р. приймаючим університетом 

було відібрано доцента кафедри міжнародної економіки та міжнародних еконо-

мічних відносин та доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної справи. 

2) Університетом прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина). 

Вихідна мобільність: у І семестрі 2021–2022 н. р. направлено на навчання 

студентку спеціальності «Міжнародні економічні відносини»; у ІІ семестрі 2021–

2022 н. р. направлено доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної спра-

ви для викладання та участі в 11-ому Міжнародному тижні «Академія міжна-

родних лекторів – Сучасні тенденції в прикладних науках». 

3) Шяуляйським державним університетом прикладних наук (Литовська 

Республіка). 

Вихідна мобільність: у ІІ семестрі 2021–2022 н. р. направлено на навчання 

студентку освітньої програми «Митна справа в міжнародній торгівлі»; приймаю-

чий університет надав студентці стипендію для продовження навчання у 
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І семестрі 2022–2023 н. р.; у ІІ семестрі 2021–2022 н. р. направлено з метою 

стажування та підвищення кваліфікації делегацію у складі ректора університету, 

директора Навчально-наукового інституту лідерства, директора Навчально-

наукового центру забезпечення якості вищої освіти, головного бухгалтера, заві-

дувача сектором з організації міжнародних професійних стажувань Міжнарод-

ного науково-освітнього центру. 

4) Школою бізнесу в Любляні (Республіка Словенія). 

Вихідна мобільність: у ІІ семестрі 2021–2022 н. р. було направлено на 

навчання 3 студентів освітньої програми «Маркетинг»; у ІІ семестрі 2021–

2022 н. р. було направлено з метою викладання, стажування та підвищення 

кваліфікації делегацію у складі першого проректора, директора Навчально-

наукового інституту денної освіти, завідувача кафедри менеджменту, доцента 

кафедри маркетингу, 2 доцентів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, директора Міжнародного науково-освітнього центру. 

5) Державним університетом прикладних наук у м. Ломжа (Республіка 

Польща). 

Вихідна мобільність: у ІІ семестрі 2021–2022 н. р. направлено на навчання 

студентку освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включ-

но), перша – англійська». 

6) Університетом м. Фоджа (Італійська Республіка). 

Вихідна мобільність: у ІІ семестрі 2021–2022 н. р. направлено на навчання 

студентку освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»; приймаючий 

університет надав студентці стипендію для продовження навчання у І семестрі 

2022–2023 н. р. 

7) Будапештським університетом Метролітан (Угорщина). 

Вихідна мобільність: у ІІ семестрі 2021–2022 н. р. направлено на навчання 

двох студенток освітньої програми «Міжнародний бізнес». 

8) Університетом Гранада (Королівство Іспанія). 

Вихідна мобільність: у ІІ семестрі 2021–2022 н. р. направлено з метою ста-

жування та підвищення кваліфікації директора Міжнародного науково-освіт-

нього центру. 

9) Повісланським університетом (Республіка Польща). 

Вихідна мобільність: у ІІ семестрі 2021–2022 н. р. направлено з метою ста-

жування та підвищення кваліфікації доцента кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту та двох доцентів кафедри комп’ютерних наук та інформаційних тех-

нологій. 

У 2021–2022 н. р. подано 32 заявки спільно з партнерськими вишами в 

рамках конкурсу міжнародної кредитної мобільності нової Програми Еразмус+ 

на 2021–2027 рр. Результати очікуються восени 2022 р. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ 

У 2021–2022 н. р. Університет продовжив створювати умови для участі 

студентів різних спеціальностей та освітніх програм у програмах професійного 

стажування та проходження навчально-виробничої практики за кордоном. 

http://puet.edu.ua/uk/navchalno-naukoviy-centr-zabezpechennya-yakosti-vishchoyi-osviti
http://puet.edu.ua/uk/navchalno-naukoviy-centr-zabezpechennya-yakosti-vishchoyi-osviti
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Протягом звітного періоду продовжено співпрацю за діючими договорами з 
організації професійного стажування студентів і випускників ПУЕТ за кордоном 
та організовано співпрацю і підписано два договори про організацію профе-
сійного стажування студентів ПУЕТ у Республіці Болгарія (ТОВ «ОЛДІ 
ТРЕВЕЛ», ТОВ «ОЛДІ КОНСАЛТ») та Італійській Республіці (Асоціація 
«U.C.M.-Italy»).  

У 2021–2022 н. р. уперше реалізована програма літнього професійного 
стажування у рамках співпраці Університету з ТОВ «ОЛДІ ТРЕВЕЛ», 
ТОВ «ОЛДІ КОНСАЛТ» та Асоціацією «U.C.M.-Italy». 

На базі ПУЕТ уперше проведено майстер-класи з основ традиційної італій-
ської кухні та ресторанного обслуговування в рамках реалізації програми профе-
сійного стажування «EuroEst» Асоціацією «U.C.M.-Italy». Протягом листопада 
2021 р. проведено 3 майстер-класи, до яких долучилося 93 студенти та 2 співро-
бітники Університету. У січні-квітні 2022 р. вперше проведено заняття з ви-
вчення італійської мови з мовними асистентами та менеджерами Асоціації 
«U.C.M.-Italy» для учасників програми професійного стажування «EuroEst». 

182 студенти (на 1 студента більше, ніж у 2020-2021 н. р.) Університету 
взяли участь у програмах професійного стажування та проходження навчально-
виробничої практики за кордоном. Зокрема, у Турецькій Республіці – 41 студент; 
Республіці Болгарія – 112 студентів; Федеративній Республіці Німеччина – 
14 студентів; Республіці Польща – 3 студенти; Сполученому Королівстві Вели-
кої Британії та Північної Ірландії – 1 студент; Італійській Республіці – 11 сту-
дентів. 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

За звітний період до освітнього процесу в Університеті залучено одного 

іноземного фахівця, а саме президента Асоціації «U.C.M.-Italy» Паоло Брешія 
(Італійська Республіка). 

За звітний період із робочими візитами та для участі у конференціях, 
семінарах, проведення зустрічей зі студентами в Університеті перебувало шість 

офіційних осіб з трьох країн світу (у 2020–2021 н. р. – 11 офіційних осіб із 
шести країн світу): президент Асоціації «U.C.M.-Italy» Паоло Брешія (Італій-

ська Республіка), менеджер анімації готелю «Delphin Be Grand Resort» Оган 
Шентуг, координатор з анімації мережі готелів «Delphin Hotels & Resorts» Кірач 
Корхан Неджаті, менеджер анімації мережі готелів «Delphin Palace Hotel» Омер 
Алі Албайрак (Турецька Республіка), завідувач кафедри робототехніки Віль-
нюського університету прикладних наук Паулюс Шакаліс, декан факультету 
Електроніки та інформатики Вільнюського університету прикладних наук 
Романас Тумасоніс (Литовська Республіка). 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ОСВІТНІХ ЗАХОДАХ 

Протягом 2021–2022 н. р. 15 науково-педагогічних та адміністративних 

працівників (у 2020–2021 н. р. – 15 осіб) Університету перебували в 20 науко-
во-творчих і ділових зарубіжних відрядженнях у Федеративній Республіці 
Німеччина, Республіці Кіпр, Литовській Республіці, Республіці Словенія, Латвій-
ській Республіці, Королівстві Іспанія. 
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3.2. Взаємозв’язок зі стейкхолдерами 

3.2.1. Звіт про роботу профорієнтаційного відділу 

З метою формування контингенту студентів у 2022 році Вченою радою 

схвалено «План заходів Полтавського університету економіки і торгівлі із фор-

мування контингенту студентів у 2021–2022 навчальному році».  

Із початку навчального року, враховуючи результат минулорічної вступної 

компанії, акцент було зроблено на живе спілкування з випускниками закладів 

загальної середньої та фахової передвищої освіти. Профорієнтаційна робота 

проведена в 119 ЗЗСО Полтавської області в 23 міських, сільських територіаль-

них громадах. Кількість випускників у цих навчальних закладах становить 

3 785 осіб. Загальна кількість випускників 2022 року в області 6 991 особа. Охоп-

лення випускників склало 54 %. Пандемія та воєнний час не дали можливості 

закінчити цю роботу повністю. 

Разом із тим проводились онлайн-заходи, які були спрямовані на майбутніх 

вступників. Це онлайн марафони: «Від ЗНО до ЗВО у 2022 р» (2 673 переглядів), 

«Реєстрація на ЗНО та вступ до ЗВО у 2022 р» (1 763 перегляди), «Як писати 

мотиваційний лист» (21 053 перегляди), «Вступ 2022. Обери своє майбутнє з 

ПУЕТ» (1 157 переглядів).  

Під час реєстрації на ці заходи накопичено базу даних більше 8 000 осіб 

цільової аудиторії. Шляхом спілкування через телефонні дзвінки,  були відібрані 

більше 800 потенційних абітурієнтів, із якими продовжили працювати адміні-

страція університету, представники кафедр, працівники приймальної комісії та 

відділу профорієнтації. На сформовану базу здійснювалася розсилка html листів-

інформування про заходи, які відбуваються в університеті, освітні програми та 

переваги ПУЕТ. 

У різних форматах проводились традиційні освітні, іміджеві для універ-

ситету в той же час профорієнтаційні проекти: «Полтавська обласна школа ліде-

рів учнівського самоврядування, «Молодіжний фестиваль реклами», Чемпіонат 

«Крок до бізнесу» для старшокласників ЗЗСО м. Полтава, Полтавського коопера-

тивного коледжу. 

Загалом, кафедрами проведено близько 30 майстер-класів, тренінгів, 

зустрічей та інших заходів з потенційними абітурієнтами.  

У 2021–2022 н. р. ПУЕТ брав участь у 2-х освітніх онлайн-виставках у 

містах Полтава та Горішні Плавні. Розміщена інформація про університет в 

іміджевому виданні «Полтавщина: соціально-економічний портрет». 

Реагуючи на новації вступної компанії було створено та запущено освітній 

серіал «Мультитест без проблем» – 7 серій з 3-х предметів (українська мова, 

математика, історія України). Кожна серія 7 днів перебувала на рекламі. 

Загальне охоплення 167 тис. осіб. Перегляд 37 % (61 790). 

У 2021–2022 н. р. на базі університету діяли курси підготовки до ЗНО. 

8 та 23 липня 2022 року проведено Дні абітурієнтів в офлайн форматі, які 

відвідали 152 потенційних вступники. 

Відповідно до меморандуму про співпрацю з Харківським регіональним 

центром оцінювання якості освіти від 25.10.2021 року на базі університету 

створено пункти реєстрації на магістерські комплексні тести (МКТ), магістерські 
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тести навчальної компетентності (МТНК), тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ 

№ 1, № 2) для проведення НМТ, МКТ, МТНК.  

З метою спілкування з потенційними вступниками та ознайомленням їх з 

матеріально-технічною базою університету проведено: 12 основних та 2 додат-

кових сесій національного мультипредметного тесту (НМТ); 5 сесій магістер-

ського тесту навчальної компетентності (МТНК); 2 сесії магістерського комп-

лексного тесту (МКТ). Розпорядження по університету: № 48 від 1 липня 2022 

року, № 51 від 1 серпня 2022 року, № 53 від 11 серпня 2022 року.  

На виході з тимчасових екзаменаційних центрів учасники отримали інфор-

маційні буклети для вступників.  

3.2.2. Звіт про роботу департаменту маркетингу 

Протягом 2021–2022 навчального року ПУЕТ окрім основної освітньої, 

наукової, бізнес діяльності здійснював рекламно-інформаційну діяльність.  

Саме виконання цієї функції покладено на департамент маркетингу. Отже, 

департамент маркетингу протягом навчального року брав активну учать у захо-

дах університету та здійснював їх рекламно-інформаційну підтримку.  

Розроблено уточнення для формування портрету цільової аудиторії, їх 

страхів, бар’єрів, вподобань. 

Підготовка до святкування 60 річчя університету. Відзнято матеріали для 

створення відео ролику з вітаннями студентів, випускників і партнерів універ-

ситету з ювілеєм. 

Активно в інформаційно-рекламній діяльності департамент використовує й 

інструменти digital-маркетингу.  

За звітній період проведено 83 рекламних кампаній у Facebook, Instagram, у 

ході яких охоплено 2 097 757 користувача, які здійснили 69 675 переходів на 

сайт для вступника. 
У рамках профорієнтаційної роботи окрім проведених заходів (їх відео 

супровід), підготовка та зйомка відео матеріалів для проведення онлайн днів 

відкритих дверей. Проведено онлайн дні відкритих дверей (їх відео супровід) та 

створення відео оглядів про кожну зустріч на ньому (розповсюджено окремо 

(Youtube, Facebook, Instagram). 

Створено відео серіал для вступників «Мультитест без проблем» (забез-

печено його зйомку та монтаж, висвітлення у соціальних мережах та на ютуб 

каналі університету). 

Загалом за звітний період було знято понад 78 відео роликів інформаційно-

го, профорієнтаційного та загального характеру про університет та для реклам-

них кампаній. 

Чисельність підписників на наші соціальні мережі: 

Фейсбук 7 316 – це плюс 445.  

Інстаграм 4  357 – це плюс 835. 

Ютуб канал ПУЕТ – 1940. Минулого року на цей час було лише близько 

400. Ютуб канал ПУЕТ суттєво приріс завдяки проведеним популярним онлайн 

заходам. 

Під час вступної кампанії з березня по теперішній час активно використо-

вується target в Інтернеті, проводиться супровід вступників у Facebook, Instagram 
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та у Telegram чат-боті, який має 2 993 користувачів. Із них 1 748 скористались 

тренажером, 346 – генератором мотиваційного листа. Загалом приєднались до 

Чатбота понад 6 250 осіб. 

Розроблено та впроваджено стратегію просування у соціальних мережах та 

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

Розрахований бюджет на таргетовану рекламу та проведений запуск і 

контроль рекламних кампаній. 

Проведена робота над зростанням кількості учасників та їх активності у 

спільнотах та групах, що просуваються, проаналізована статистика та відповідно 

скорегована стратегія просування університету через соціальні мережі. 

Проведено інформаційно-рекламну підтримку соціального-проекту «Уні-

верситет третього віку». 

Комплектування та розповсюдження інформаційно-рекламної продукції 

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

ційної роботи в ЗЗСО, коледжах, технікумах, олімпіад тощо). 

Моніторинг маркетингової (більш за все рекламної) діяльності універси-

тетів Полтавщини, України, світу (деяких) в Інтернеті, сайтах, соціальних 

мережах. 

Підготовка інформації для оновлення сторінок онлайн довідників ВНЗ 

України. 

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

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

мережах. 

Постійне спілкування у соціальних мережах із вступниками, надання їм 

консультацій щодо вступу, університету, дозвілля тощо. 

Проведено навчання студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» та 

надання їм місць практики. 

Здійснено консультації зі створення нового сайту університету та перене-

сення даних на нього. 

Постійне інформування через Html-листування з учасниками заходів, вступ-

никам 2022, рекламних (розробка макетів, розсилка). 

Оновлення сайту Вступнику відповідно до змін у Правилах прийому, 

переліком освітніх програм університету тощо. 

3.2.3. Звіт про роботу Асоціації випускників університету 

За 2021–2022 н. р. Асоціація випускників ПУЕТ продовжувала проводити 

роботу щодо зміцнення взаємодовіри та ділового партнерства у взаємовідно-

синах між її учасниками; встановлення зв’язків із роботодавцями, сприяння 

професійному зростанню випускників Університету, створення умов для їх 

самореалізації та підвищення престижу Університету як провідного навчального 

закладу світового рівня. Усі заходи, участь в яких брала Асоціація випускників 

ПУЕТ протягом року, було спрямовано на реалізацію мети Асоціації, а саме 

об’єднання випускників ПУЕТ (ПКІ, ПУСКУ) усіх поколінь в єдину спільноту 

Університету, для надання можливостей індивідуального розвитку учасників 

Асоціації та зміцнення іміджу, збереження і примноження традицій та духовних 

цінностей ПУЕТ. 
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Відповідальними особами протягом навчального року було взято участь у 

акредитаціях спеціальностей щодо надання інформації про працевлаштування 

випускників. 

Протягом навчального року постійно здійснювалося оновлення інформації 

на сторінці Асоціації випускників ПУЕТ на сайті Університету. 

Діяльність Асоціації з метою її пропагування висвітлюється в соціальних 

мережах, зокрема Фейсбук. 

До Асоціації також було залучено випускників ПУЕТ 2021–2022 рр., робота 

над цим механізмом продовжується. 

У 2021–2022 н. р. було оновлено анкету випускників та розроблено проєкт 

Положення про Асоціацію випускників Вищого навчального закладу Укооп-

спілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Продовжується залучення випускників-роботодавців ПУЕТ із метою 

обговорення та формування переліку та змісту вибіркового блоку освітньої скла-

дової навчального процесу. Також було проведено зустрічі з успішними випуск-

никами та студентами щодо обговорення їх життєвого успіху та конкуренто-

спроможності, у тому числі і онлайн, в умовах карантину та воєнного стану. 

Триває робота щодо розширення зв’язків і відносин Асоціації з випускни-

ками різних років з метою професійної орієнтації і добору талановитої творчої 

молоді, гармонійного розвитку особистостей студентів для сприяння їх самореа-

лізації на професійному шляху. 

3.2.4. Звіт про роботу Центру зв’язків із виробництвом 

Протягом навчального року центр зв’язків з виробництвом разом із кафед-

рами зосередив свою роботу на пошук нових підходів до реалізації практико-

орієнтованого навчання та налагодження партнерських взаємовигідних стосунків 

із потенційними роботодавцями, а саме: оновлення наскрізних програм практик, 

які передбачають безперервність одержання студентами практичних навичок, 

тісний зв’язок усіх видів практик із 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 протягом 

навчального року. 

Навчаючись в умовах встановленого карантину, запровадження протиепі-

демічних заходів, спричинених корона-вірусом SARS-Cov-2 з початку навчаль-

ного року та воєнного стану спонукали до більш активного пошуку нових баз 

практик за місцем проживання та перебування здобувачів вищої освіти. Прове-

дено моніторинг студентів за місцем знаходження та підприємств, що можуть 

бути базами практики. Та таких, що пропонують тимчасову роботу у вільний від 

навчання час та мають пропозиції щодо стажування в період навчання з 

подальшим працевлаштуванням.   

З введенням воєнного стану в державі, тимчасовим призупиненням роботи 

підприємств і організацій різних форм власності, внесено зміни в організацію 

проведення виробничої та навчальної практик.  

З початку навчального року з кожною групою студентів загалом та з кож-

ним студентом зокрема проведено неодноразові консультації, заняття, зустрічі, 
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на яких була надана інформація про терміни, види та особливості виробничих 

практик відповідно до освітньої програми, спеціальності як в аудиторіях універ-

ситету так і в режимі онлайн. Ознайомлено з переліком підприємств, які можуть 

бути базами практик, вимоги до них як до баз практики відповідно до програм 

виробничих практик. Надано інформацію про підприємства, які пропонують 

тимчасову роботу у вільний від навчання час та пропозиції щодо стажування в 

період навчання з подальшим працевлаштуванням.  

З метою своєчасного та належного проходження практики, відповідно до 

затвердженого Тимчасового порядку проходження практики здобувачами вищої 

освіти університету в дистанційному режимі в період воєнного стану, терміни 

практик корегувались залежно від графіку роботи підприємств та їхніх можли-

востей. Використовуючи засоби електронного та поштового зв’язку, студентам 

надано всю необхідну інформацію: документи, методичні матеріали (щоденник, 

додатки до звіту, направлення, листи-звернення, договори, програми практик і 

методичні рекомендації, індивідуальні завдання, інструкція з безпеки життє-

діяльності 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.  

При всіх складностях в організації проходження виробничої практики в 

період військових дій у 2021–2022 навчальному році направлено на навчальну 

практику 119 студентів. На виробничу практику направлено 2 197 здобувачів 

вищої освіти, з них: студентів денної форми навчання 1 807 (82,2 %), студентів 

Навчально-наукового інституту міжнародної освіти – 114 (5,2 %) та 276 (12,6 %) 

студентів Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання. 

Для ліквідації академічної різниці та виконання навчальних планів у зв’язку 

з поновленням у навчанні, ліквідації заборгованості за минулі роки (від’їзд за 

кордон з початку навчального року, сімейні обставини, тимчасова втрата зв’язку 

зі здобувачем вищої освіти) у 2021–2022 н. р. для 149 студентів різних курсів і 

спеціальностей встановлено нові терміни виробничої практики, визначені нові 

бази практик, що внесло додаткові складності в організацію практичної підго-

товки студентів.  

Не припиняється робота щодо визначення баз практики та термінів їх 

проходження зі студентами, які з поважних причин (воєнні дії, знаходження на 

окупованих територіях) не змогли приступити до проходження виробничої 

практики відповідно до графіку освітнього процесу на 2021–2022 навчальний 

рік. 

Для своєчасного укладання договорів на проведення виробничої практики 

студентів із підприємствами, установами м. Полтави, Полтавської області та 

інших областей надіслано біля 516 листів-звернень різного змісту з інформацією 

про студентів, які проживають в цій місцевості, терміни та види практик, 

прохання прийняти на практику. 

Знаходячись у складних умовах воєнного стану, всім студентам із першого 

по четвертий курс освітнього рівня молодший бакалавр і бакалавр, першого-

другого курсів освітнього рівня магістр були визначені місця проходження ви-

робничих практик, укладені договори на їх проходження. Проведено інструктажі 
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– за можливості в аудиторіях університету та дистанційно з використанням 

технологій, що забезпечують аудіо та відео зв’язок.  

Організовано проведення медичного огляду 6 студентам Навчально-

наукового інституту міжнародної освіти спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа». 

Із загальної кількості студентів, які проходили виробничу практику в 2021–

2022 н. р. направлено на підприємства різних форм власності (див. табл. 21). 

Таблиця 21 – Місця проходження практики 

№ 

з/п 

Підприємства, установи, 

організації 

2021–2022 

н. р. 

% 

2020–2021 

н. р. 

% 

2019–2020 

н. р. 

% 

2018–2019 

н. р. 

% 

2017–2018 

н. р. 

% 

1 
Обласні і районні спілки 

споживчих товариств 1,4 2,0 1,1 1,1 1,4 

2 

ВНЗ Укоопспілки «Пол-

тавський університет 

економіки і торгівлі» 20,9 10,8 9,7 12,0 10,6 

3 
Публічні та приватні 

акціонерні товариства  2,4 6,8 6,9 7,2 9,4 

4 
Товариства з обмеженою 

відповідальністю 18,6 19,2 19,4 16,5 17,1 

5 
Державні підприємства та 

установи 19,7 21,0 26,3 25,4 23,3 

6 Страхові компанії 1.5     

7 Банківські установи  0,2 0,5 0,6 1,2 1,9 

8 Малі та приватні підприємства  5,8 7.1 4,8 6,0 5,1 

9 Фізичні особи-підприємці 25,5 27,8 27,7 21,8 23,4 

10 Закордонні компанії 4,0 4,8 3,5 8,8 7,8 

87 студентам перебування за кордоном на практичному стажуванні зарахо-

вується як виробнича практика. 

Для 459 (у 2020–2021 н. р. – 272) студентів І-ІV курсів ступеня бакалавра та 

молодшого бакалавра, І-ІІ курсів ступеня магістра різних освітніх програм, 

спеціальностей базою практики стали структурні підрозділи університету. 

1 808 або 83,3 % здобувачів вищої освіти проходили виробничу практику в 

Полтавській області та місті Полтава (2020–2021 н. р. – 71,9 %) з них 74,6 % у 

м. Полтава.  

За результатами проходження виробничої практики у 2020–2021 навчаль-

ному році в листопаді 2021 року разом із випусковими кафедрами проведено 

конференції із студентами I–IІІ курсів спеціальності «Готельно-ресторанна спра-

ва», «Туризм» та освітньої програми «Харчові технології та інженерія». Під час 

зустрічі студенти дали характеристику базам практик, поділилися своїми вра-

женнями про перебування на практиці, розповіли про умови праці та прожи-

вання, відношення керівництва до них. Висловили свої зауваження та пропозиції 

щодо використання в подальшому підприємства як бази практик.  

Ураховуючи те, що ми знаходимося в умовах воєнного стану, все-таки 

близько 43,0 % студентів на період виробничої практики були зараховані на 

посади покоївок, касирів, продавців-консультантів, торгових агентів, обліковців, 
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менеджерів, пекарів, кухонних працівників, кухарів, барменів, офіціантів з 

оформленням трудових книжок, або короткострокових договорів. Більшість 

студентів проходили практику та працюють на волонтерських засадах. 

Для проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти укладено 

848 договорів та продовжено дію 527.  

У зв’язку із закінченням термінів дії договорів на проведення виробничої 

практики в державних установах м. Полтави переукладено 4 договори на 

проходження практики студентів спеціальності «Право» та освітньої програми 

«Публічне адміністрування». 

База даних баз практик м. Полтави за 2021–2022 н. р. доповнилась такими 

установами та підприємствами: Державний професійно-технічний навчальний 

заклад «Полтавський професійний ліцей транспорту», Державне підприємство 

«ІНФОТЕХ», Головне управління Держпродспоживслужби Полтавської області, 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Боярської міської ради, Київська обласна державна адміністрація, Департаменти 

охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавської 

міської ради, Подільська районна у м. Полтаві рада, виконавчий комітет 

Лубенської міської ради, Управління поліції охорони в Полтавській області, 

Верхівцевська міська рада. 

Основними базами практики, на яких проходить практику від 5 і більше 

студентів, залишаються: Головне управління ДПС у Полтавській області, 

Полтавський окружний адміністративний суд, Господарський суд Полтавської 

області, Територіальне управління державної судової адміністрації України у 

Полтавській області, Головне управління НП в Полтавській області, ПрАТ «СК 

«АRX», ПАТ «НАСК «Оранта», ПрАТ «Страхова група «UBI-COOP», ПП 

«Алмаз-Полтава». Усього базами практики є близько 711 підприємств, установ і 

організацій м. Полтави, Полтавської області та інших областей України. 

За 2021–2022 н. р. підготовлено 96 наказів про проходження виробничої, 

навчальної практик із зазначенням кожному здобувачу вищої освіти бази 

практики, терміну практики та з уточненням змін щодо термінів практики 

окремих студентів. 

Протягом навчального року центр зв’язків із виробництвом узяв участь в 

акредитації ОП «Публічне адміністрування»(магістр), ОП «Туризм» (молодший 

бакалавр), ОП «Біотехнологія» (бакалавр), ОП «Маркетинг» (молодший бака-

лавр), ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» (молодший бакалавр), 

ОП «Товарознавство і торговельне підприємництво» (молодший бакалавр), ОП 

«Харчові технології» (молодший бакалавр), ОП «Готельно-ресторанна справа» 

(молодший бакалавр).  

Для надання допомоги здобувачам вищої освіти, випускникам університету 

у визначені баз практики та орієнтації на ринку праці України, сприянні в 

працевлаштуванні в жовтні 2021 року Центр узяв безпосередню участь у підго-

товці та проведенні заходу «День Кар’єри ЄС». Із 50 запрошених підприємств і 

організацій м. Полтави та області захід відвідало 27 підприємств різних форм 

власності, які презентувати свої компанії для студентів, випускників та молоді 

м. Полтава. Крім того, мали можливість поінформувати їх про наявні кар’єрні 
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можливості, задовольнити потребу в молодих фахівцях; розмістити свої вакансії 

на інформаційних ресурсах Університету (сайт, соціальні мережі, інформаційні 

дошки); провести анкетування та співбесіди, безпосередньо поспілкуватися зі 

студентами та молоддю м. Полтава, здійснити підбір практикантів і стажерів, 

сформувати кадровий резерв. 

Крім того із студентами-випускниками проводилася роз’яснювальна робота 

з питань самовизначення на ринку праці, уміння дати самооцінку свого 

професійно-кваліфікаційного рівня і запропонувати себе на ринку праці; 

застосовувати сучасні технології пошуку роботи (анкет-резюме, інформація про 

права та обов’язки молодого фахівця). 

В останні роки значно посилено індивідуальний підхід до визначення баз 

практики і завдань практичної підготовки, що реалізується через проходження 

практик на посадах. Індивідуалізація практичної підготовки студентів, які на-

вчаються за договорами із фізичними особами, здійснюється через направлення 

їх на практики в підприємства і організації, які мають намір майбутнього 

працевлаштування цих осіб і запрошують їх для проходження практики. 

Кількості студентів, які проходили виробничу практику в 2021–2022 н. р. в 

розрізі спеціальностей, освітніх програм – див. табл. 22). 
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Таблиця 22 – Забезпеченість студентів І-ІV курсів ступеня молодший бакалавр, бакалавр та І–ІІ курсів ступеня 

магістр базами практики в 2021–2022 навчальному році в розрізі спеціальностей, освітніх програм 
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Право 89  72  9   80      

Міжнародні економічні 
відносини, міжнародна 
економіка 65  65  65         

Облік і оподаткування 
(Облік та аудит) 23 6 9  3 1 8 4   4 3  

Фінанси, банківська справа 
та страхування 56 13 39  4 2 5 18 26 1    

Філологія 108 23 80  52  15 22   7 9 3 

Документознавство та 
інформаційна діяльність 4  4  3  1       

Комп’ютерні науки  103 16 72 12 57  13 9   2 10  

Бізнес-адміністрування 27 10 11 1  1 11 2   2 7 3 

Публічне адміністрування 2  2     2      

Публічні закупівлі 1  1    1       

Освітня робототехніка 1  1        1   

Педагогіка вищої школи 30  30  22   1    7  

Маркетинг 151 32 107  2  58 25 1  15 48 2 

Біотехнології та біоінженерія 23  23     23      

Готельно-ресторанна справа 392 121 198 3 38 19 51 7   39 188 47 

Туризм 110 21 62 1 3 4 9 34   2 38 19 

Економічна кібернетика, 
бізнес-економіка, економіка 
підприємства 65 23 38 1 19 1 17 8  1 4 14  
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Продовж. табл. 22 
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Управління персоналом та 
економіка праці, управління 
персоналом міжнародних 
корпорацій, менеджмент 
людських ресурсів 49 16 30 1 20 1 7 3   1 15 1 
Менеджмент, всього 
в т. ч. освітні програми: 106 25 44 1 8 5 33 11 1 1 9 35 2 
Менеджмент і 
адміністрування (маг) 11 1 7  1  2 4   2 2  
Менеджмент 95 25 37 1 7 5 31 7 1 1 7 33 2 
Товарознавство і торговель-
не підприємництво 39 12 19 2   9    7 21  
Підприємництво, торгівля 
та логістика 53 21 28 5  2 18  5 1 7 15  
Експертиза та митна  
справа, митна справа в 
міжнародній торгівлі 98 22 57 2 1 6 46 1   1 39 2 
Харчові технології та інже-
нерія, ресторанні технології 106 35 60 1 37 3 18 1   6 34 6 
Усього денної форми 
навчання 1 807 422 1 096 31 351 50 353 262 34 5 116 518 87 
Питома вага, % 82,2 84,1 60,8 1,7 19,4 2,8 19,5 14,5 1,9 0,3 6,4 28,7 4,8 
Іноземні студенти 114  114  79 2 18 3   9 3  
Питома вага, % 5,2    69,3 1,8 15,8 2,6   7,9 2,6  
Заочна форма навчання 276 37 139  29  38 167   3 39  
Питома вага, % 12,6    10.5  13.8 60.5   1,1 14.1  
Разом 2 197 459 1349 31 459 52 409 432 34 5 128 560 87 
Питома вага, %  20.9 61.4 1.4 20.9 2.4 18.6 19.7 1.5 0.2 5.8 25.5 4.0 
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3.3. Управління ресурсами 

3.3.1. Звіт про роботу АГЧ 
Господарська діяльність відповідних служб університету спрямована на 

підтримку стабільного експлуатаційного стану аудиторного фонду навчального 
корпусу, гуртожитків, безаварійної роботи інженерних мереж і комунікацій. 

План капітальних і поточних ремонтів навчального корпусу, гуртожитків, 
відомчого жилого фонду сформований з урахуванням визначених пріоритетів 
та матеріальних можливостей. Відповідно до затвердженого плану робіт у 
2021–2022 навчальному році виконано ремонтно-будівельних робіт на 1 600 
тис. грн. Особливу увагу приділено ремонту гуртожитків і аудиторій, а також 
підвищенню надійності енергозабезпечення об’єктів університету. 

Війна з рф внесла свої корективи у роботу всього університету і госпо-
дарської частини, тому підготовлено цокольний поверх університету як захисну 
споруду для евакуації учасників освітнього процесу і мешканців гуртожитків. 

У навчальному році проведено поточні ремонти аудиторій, коридорів, 
місць загального користування (ауд. 429, 223б, 112, 55), модернізацію електро-
мереж в ауд. 112, 112а. На ремонт перебудов і електромережі ауд. 429 витра-
чено 125 тис. грн. 

Особливу увагу приділили частковому ремонту покрівель: 

 спортзалу – 86 883 грн; 

 зовнішніх прибудов до гуртожитків 3, 4 – 21 404 грн; 
У 2022 році відремонтовано 4 кухні в гуртожитку № 3 (16 тис. грн), секція 

№ 34 в гурт. № 3 – 26,5 тис. грн. 
Виконано роботи з реконструкції вузла обліку електроенергії в електро-

щитовій на суму 10 638 грн. 
Постійна увага приділялась роботі ліфтів, на ремонт і обслуговування 

витрачено 28 тис. грн. 
Проведено повірку лічильників газу, теплової енергії. 
У студентських гуртожитках виконано косметичні та поточні ремонти 

житлових кімнат, місць загального користування на 1,3 тис. грн. Кімнати забез-
печено меблями, м’яким інвентарем, постільною білизною. Проведено ремонти 
металопластикових виробів (вікон, дверей) на 176 тис. грн. 

З метою виконання протипожежних заходів обладнано систему протипо-
жежної сигналізації та оповіщення у навчальному корпусі (2-й поверх) на суму 
500 тис. грн. 

Приділяється значна увага пожежній безпеці й охороні праці. Університет 
пройшов планову перевірку Державної служби України з надзвичайних ситуа-
цій, за результатами якої посилені заходи з пожежної безпеки. Придбано вогне-
гасники (додатково) проведений технічний огляд (оповіщення) первинних 
засобів пожежогасіння, розміщені знаки пожежної безпеки та схеми евакуації 
на 29 тис. грн. 

Проведено навчання співробітників АГЧ з питань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності та правил експлуатації (6 647 грн). Проведено атестацію 
робочих місць за умовами праці (10 000 грн). Пройшли медогляд працівники 
гуртожитків. 
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Для вирішення завдань щодо пом’якшення негативних наслідків пандемії 
COVID-19 проводились заходи із забезпечення захисту людей від можливого 
зараження. Протягом карантинного періоду приміщення, де перебувають люди, 
щоденно оброблялись дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами. 

Витрати на комунальні послуги за 2021 рік залишилися значними і склали 
13 172 003,47 грн. За минулий рік тарифи значно зросли. 

Задля організованого початку нового навчального року відповідно до 
наказу по університету № 18-О від 26.06.2022 р. «Про підготовку матеріально-
технічної бази університету до роботи в новому 2022–2023 н. р. та опалю-
вального сезону в умовах воєнного стану» затверджено основні роботи, які 
необхідно виконати. Відповідальні особи і комісія підготували Акти готовності 
дахової котельні, теплових мереж, які знаходяться на балансі університету, 
приміщень гуртожитків, відомчих квартир. 

3.3.2. Звіт про роботу відділу кадрів 

Таблиця 23 – Показники управління персоналом 

Чисельність на 
01.01. 
2021 

01.10. 
2021 

01.01 
.2022 

01.04. 
2022 

01.07. 
2022 

31.08. 
2022 

Усього за основним місцем роботи 481 425 394 389 379 364 

із них:   
Жінок  373 335 311 307 297 281 
Викладачі 183 169 160 158 156 149 

Наукові працівники 11 10 10 10 9 8 
Адміністративно-обслуговуючий 
персонал 

135 116 108 104 102 95 

Навчально-допоміжний персонал 24 20 20 19 17 17 
Господарський персонал 78 60 48 50 47 47 

Студентське містечко 50 50 48 48 48 48 
в тому числі:  
Молодь до 35 років 80 66 58 56 52 49 

На лікарняному по вагітності та пологам, 
у відпустці по догляду за дитиною 

0 
26 

1 
22 

3 
21 

0 
22 

0 
20 

0 
22 

Працюючі на викладачі 102 103 96 97 111 104 

неповну ставку співробітники 77 61 53 54 173 164 
Штатних сумісників викладачі 54 36 40 38 37 37 

 співробітники 22 20 19 19 16 12 
Укладено контрактів викладачі 162 130 125 121 121 121 

 співробітники 1 0 0 0 0 0 

Крім того:       

Сумісників викладачі 19 16 17 14 18 18 

зовнішні співробітники 30 25 24 24 23 22 

Таблиця 24 – Показники руху персоналу (01.01.2021–31.08.2022) 

Рух персоналу За 2021 рік На 01.04.2022 На 01.07.2022 На 31.08.2022 

Прийнято 44 9 7 1 
З них, жінок 32 6 7 1 

Звільнено 131 14 19 18 

З них, жінок 94 10 12 17 
у тому числі: звільнені за 
скороченням  

37 0 4 0 

з них, жінок 29 0 4 0 
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3.3.3. Звіт про роботу відділу автоматизації та по роботі в ЄДЕБО 

1. Додано нових студентів відповідно до наказів про зарахування денної, 

заочної форм навчання за 2021–2022 н. р. та записано в академічні групи. 

2. Опрацьовано накази щодо відрахування, поновлення, переведення та 

зміни прізвища студентів заочної та денної форм навчання за 2021–2022 н. р.  

3. На запити Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації створено 

облікові записи користувачів та академічні групи і записано на дистанційні 

курси. 

4. Розміщено в системі ГЦДН 143 нових дистанційних курси, із них 84 – 

нових, 51 – оновлених. 

5. У зв’язку зі зміною проходження атестаційних екзаменів на окремих 

освітніх програмах ступеня бакалавр здійснено оновлення курсів відповідно до 

вимог. 

6. Оновлено дистанційні курси для вступних іспитів за 15 освітніми 

програмами ступеня магістр. 

7. Розроблено і впроваджено на платформі Moodle 3 звіти для перегляду 

активності користувачів у системі: «Звіт активності студентів із дисциплін», 

«Звіт активності студентів із вибіркових дисциплін», «Звіт активності викла-

дачів із дисциплін». 

8. Надано доступ до платформи Moodle та підключено до дистанційних 

курсів 62 здобувача освіти інших закладів освіти відповідно до наказу № 53а-Н 

від 15 березня 2022 року. 

9. Додано облікові записи в ЄДЕБО для здобувачів освітнього рівня 

«доктор філософії». 

10. Оновлено кваліфікаційні електронні підписи (КЕП) для відповідальних 

осіб, що працюють в ЄДЕБО. 

11. Покращено передачу даних із АСК ВНЗ iZETA до особистого 

електронного кабінету користувача інформаційної системи ПУЕТ. 

12. В АСК ВНЗ iZETA розширено функціонал таких модулів: 

– «Менеджер РНП»; 

– «Розклад занять»; 

– «Управління контингентом»; 

– «Управління наказами по контингенту»; 

– «Формуляр викладача»; 

– «Приймальна комісія». 

13. У модуль «Управління контингентом» додано такі можливості:  

– формування особової картки здобувача; 

– формування довідки про навчання для вибраного здобувача станом на 

вказану дату; 

– формування довідки про навчання для подання до віськомату. 

14. Удосконалено автоматизацію формування наказу про завершення на-

вчання через організацію поєднання даних протоколів ЕК, відомостей із 

документів про освіту та даних навчальних карток здобувачів. 
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15. Опрацьовано накази щодо руху контингенту студентів заочної та ден-

ної форм навчання за 2021–2022 н. р. Дані опрацьованих наказів відображено в 

iZETA та ЄДЕБО. 

16. Проведено на постійній основі адміністрування систем MOODLE, 

iZETA, ЄДЕБО. 

3.3.4. Звіт про роботу інформаційного центру 

Працівниками Інформаційного центру за звітний період: 
1) Проведено реорганізацію «навчально-наукового інформаційного цент-

ру» в «Інформаційний центр». 

2) Виготовлено 12 ключiв для дистанційного підключення до ЛОМ уні-

верситету за допомогою технології VPN. 

3) Організовано доступу до Viber для 5 робочих станцій. 

4) Організовано доступу до мережі Інтернет через NAT для 3 робочих 

станцій. 

5) Відновлено доступ до локальної мережі та Інтернет 36 робочих станцій. 

6) Виготовлено та відновлено 37 логінів і паролів для співробітників та 

викладачів. 

7) Проведено відновлення роботи додаткового бухгалтерського сервера та 

встановлення резервного блоку живлення. 

8) Проведено модернізацію серверу дистанційного навчання: розширено 

оперативну пам’ять, установлено 2-гий процесор, кулер та радіатор. Проведено 

заміну НЖМД на швидкісні SSD. 

9) Здійснювався постійний моніторинг доступності комутаційного облад-

нання, перевірка роботи серверів та сервісів, контроль температурного стану у 

серверній кімнаті. 

10) Здійснювалась підтримка роботи системи «Захист з’єднань» та «Прок-

сі-захист» (заміна криптографічних ключів та файлів-сертифікатів) для функ-

ціонування системи ІАСУ ФР МОНУ та організація доступу до бази ЄДБО.  

11) Проведено постійну актуалізацію та оновлення системи автома-

тичного формування бухгалтерської звітності MeeDoc. 

12) Проведено підтримку та супровід: 

 інтернет-серверів (ТРІОЛАН, ОПТІНЕТ); 

 серверiв DNS, WINS та DHCP; 

 бухгалтерських серверів; 

 системи Ліга-Закон; 

 серверів Active Directory NTSRV1, NTSRV2, NTSRV3; 

 MS SQL серверу; 

 файлового серверу NTSRV системи електронного документообігу 

COMMON, ELDOC; 

 вiртуальних серверiв esxi-105, esxi01, esxi02; 

 серверiв електонної бiблiотеки : MSSQL, eLib, Absotheque, DSpace. 

13) Забезпечено супровід проведення електронного тестування в рамках 

проведення атестації студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікацій-

ного рівня бакалавр. 
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14) Проведено актуалізацію інформаційної бази на сервері тестування. 

15) Забезпечено підготовку Центру тестування (ауд. 114) та проведення 

Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників магістратур за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 

16) Організовано підтримку роботи інформаційних сервісів університету: 

 Office 365 – сервіс корпоративної електронної пошти; 

 сайту університету в двох мовних версіях; 

 сайту vstup.puet.edu.ua; 

 сайтів кафедр та підрозділів; 

 наукових журналів університету, розміщених на платформі OCS 

Journal; 

 сервісів технічної підтримки Service Deck. 

17) Проведено перевірку на наявність плагіату за допомогою сервісу 

Unicheck:  

 статей для наук. журналів – 56; 

 дисертацій – 2; 

 магістерських робіт – 126; 

 бакалаврських робіт – 344; 

 монографій та посібників – 9. 

18) Зареєстровано та активовано DOI для наукових статей 4-х номерів 

журналу «Науковий вісник ПУЕТ». 

19) Подовжено дію Договору про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат» щодо 

безоплатної перевірки наукових робіт. 

20) Укладено Договір про співпрацю з ТОВ «Плагіат» для перевірки 

кваліфікаційних робіт студентів (сервіс StrikePlagiarism). 

21) Проведено онлайн зустріч зі студентами в рамках вебінару на тему: 

«Забезпечення академічної доброчесності у Полтавському університеті еконо-

міки і торгівлі». 

22) Надано інформаційну та технічну підтримку проведення очного туру 

обласного чемпіонату з інформаційних технологій «Сучасна інформатика – 

успішне майбутнє». 

23) Надано інформаційну та технічну підтримку проведення занять 

Університету третього віку. 

24) Прийнято участь у засіданнях щодо акредитації освітньо-професійних 

програм спеціальностей: ОП «Публічне адміністрування» (магістр), ОП «Гер-

манські мова та літератури (переклад включно), перша – англійська» (магістр), 

ОП «Туризм» (молодший бакалавр), ОП «Біотехнологія» (бакалавр), ОП «Мар-

кетинг» (молодший бакалавр), ОП «Товарознавство і торговельне підприєм-

ництво» (молодший бакалавр), ОП «Харчові технології» (молодший бакалавр), 

ОП «Готельно-ресторанна справа» (молодший бакалавр), ОП «Фінанси, банків-

ська справа та страхування» (молодший бакалавр).  

25) По факту перевірки відновлено працездатність комп’ютерних ауди-

торій 130, 131, 132, 218. 
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26) Підготовлено комп’ютерні аудиторії 130, 131, 132, 218, 220, 221, 216 

для проведення тестування в рамках Національного мультипредметного тесту 

2022.  

27) Проведено евакуацію комп’ютерної, та мультимедійної техніки до 

сховища на початку повномаштабного вторгнення. 

28) Відновлена працездатність усіх комп’ютерних та мультимедійних 

аудиторій. 

29) Перевірено і відновлено програмне забезпечення (ПЗ) електронного 

документообігу за заявками керівників кафедр та відділів – 86 замовлень. 

30) Проведено інсталяцію ПЗ персональних комп’ютерів за заявками 

керівників підрозділів – 67 ПК. 

31) Відновлено працездатність ПЗ 123 комплектів ПК (операційні сис-

теми) та виконано різноманітні налаштування ПЗ в комп’ютерних класах й 

аудиторіях підрозділів. 

32) Відновлено працездатність ПЗ, підключення до ЛОМ на клієнтському 

місці – 49 заявок. 

33) Відновлено та встановлено антивірусне ПЗ «TOTAL 360» в під-

розділах ПУЕТ на 29 комплектах ПК. 

34) Відновлено та встановлено антивірусне ПЗ «SEP» в підрозділах ПУЕТ 

на 10 комплектах ПК. 

35) Проведене тестування ПЗ 36 комплектів ПК в підрозділі університету. 

36) Відновлено працездатність ПЗ на 8 комплектів ПК для роботи 8 

сканерів в підрозділі університету. 

37) Установлено ПЗ на 25 комплектах ПК та відновлено працездатність 

25 мережевих принтерів за заявками керівників підрозділів. 

38) Налаштовано ПЗ «MS OFFICE 2007», «MS OFFICE 2010» на 38 

комплектах ПК. 

39) Оновлено ПЗ «УКС – Звітність та аналіз» в бухгалтерії (к. 206, 206а) – 

на 2 комплектах ПК та у фінансовому відділі (к. 100б) на 1 комплекті ПК – 

3 рази. 

40) Здійснено планову перевірку навчальних аудиторій у рамках під-

готовки 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. ауд. 210б-25, 

ауд. 123-25 ПК, ауд. 130-14 ПК, ауд. 15-25 ПК, ауд. 114а-7 ПК, ауд. 228-26 ПК, 

ауд. 227 – 25 ПК, ауд. 319-20 ПК. 

41) Модерація стрімів університетських заходів на платформі 

www.youtube.com. 

42) Налаштування ПК викладачів та працівників університету для 

дистанційної роботи. 

43) Відновлено: картриджів для принтерів – 29;картриджів для БФП – 15. 

44) Заправлено: картриджів для принтерів – 177; картриджів для БФП – 

104. 

45) Модернізовано системних блоків – 7. 
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46) Проведено профілактику системних блоків – 28. 

47) Відремонтовано: БПЖ – 1; МФУ – 6; принтерів – 7; моніторів – 5; 

ноутбуків – 1; системних блоків – 29. 

48) Установлення та налаштування програмного забезпечення для 

проведення різноманітних онлайн нарад, конференцій та інших заходів. 

3.3.5. Звіт про роботу Центру інформаційного забезпечення освітнього 

процесу 

Протягом 2021–2022 навчального року Центр інформаційного забезпе-

чення освітнього процесу здійснював усебічну інформаційну та поліграфічну 

підтримку навчальної й наукової діяльності університету.  

Особлива увага приділялась комплектуванню бібліотеки актуальною на-

вчальною і науковою літературою. У співпраці з викладачами та співробіт-

никами кафедр, працівник відділу комплектування та наукової обробки 

документів опрацювала 22 замовлення викладачів кафедр. Придбано 547 прим. 

нової актуальної літератури та періодичних видань на суму 54 180,27 грн. 

На 1.09.22 р. фонд бібліотеки становить 401 тис. прим., із них: навчальна 

література – 186 тис. прим., наукова література – 193 тис. прим., художня літе-

ратура – 22 тис. прим. Фонд електронних документів налічує 47,1 тис. доку-

ментів.  

З метою вилучення літератури, яка втратила актуальність та застаріла за 

змістом переглянуто 15 тис. підручників, навчальних посібників, наукової та 

художньої літератури, складено сім актів на списання 10 679 прим. таких 

видань.  

Протягом навчального року виконано 136 замовлень на отримання індексу 

УДК для наукових статей, авторефератів дисертацій, книжкових видань від 

співробітників, науковців, викладачів і студентів ПУЕТ. Під час карантину до-

відки про присвоєння шифру УДК виконувались в онлайн-режимі. Усю літе-

ратуру, що надійшла до бібліотеки за навчальний рік проіндексовано за новою 

класифікацією.  

Проведено аналіз книгозабезпечення 140 нових дисциплін 2021–2022 на-

вчального року та рубрикація наявних підручників і навчальних посібників. 

Пошук необхідної навчальної літератури проводився двома шляхами: співпраця 

із провідними українськими видавництвами (придбано 223 прим. книг) та ро-

бота з репозитаріями закладів вищої освіти (знайдені підручники та посібники 

оформлені як електронні ресурси у каталозі бібліотеки – 7 назв).  

Із метою подальшого вдосконалення науково-методичного забезпечення 

навчального процесу бібліотека активно продовжує роботу з формування 

фонду електронної бібліотеки (ЕБ). За 2021–2022 навчальний рік оброблено та 

внесено до електронної бібліотеки 2 680 повнотекстових документів, до елект-

ронного каталогу (ЕК) уведено 3 452 нових записів. Кількість звернень до 

електронного каталогу становить .46 026 звернень. 

У ЦІЗОП налагоджена системна робота з розміщення видань видавничо-

поліграфічного відділу в репозитарії. Станом на 25 липня 2022 р. фонд інсти-

туційного репозитарію ПУЕТ становить 11 585 документів. Кількість звернень 

до інституційного репозитарію ПУЕТ становить майже 30 тис.  
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Сайт бібліотеки ПУЕТ надає користувачеві інформацію щодо ресурсів 
бібліотеки та її багатогранну діяльність, забезпечує доступ до ресурсів власної 
електронної бібліотеки й мережі Інтернет.  

Цього навчального року на сайті бібліотеки в розділі «Науковцям», 
з’явився доступ до бази даних research4life.org. 

Продовжувалась робота над поповненням баз даних «Мережеві ресурси 
(Корисні добірки)» «Видатні діячі з Полтавщини» (додано 7 нових статті), 
«Навчально-методичні матеріали» (додано 44  нових джерел), «Електронні 
змісти книг» (додано 342 нових джерел). 

Найбільше відвідувачів сайту бібліотеки університету було з України, 
Польщі, Німеччини, США, Нідерландів, Росії, Чехії, Великої Британії. Найбіль-
ше відвідувачів України з Києва, Полтави, Львова, Харкова, Дніпро, Одеси, 
Вінниці. 

У ході вивчення дисципліни «Університетська освіта» проведено 10 гру-
пових занять. Здобувачів вищої освіти І курсу ознайомили із фондами та послу-
гами бібліотеки, правилами користування сайтом та електронним каталогом. Як 
і в попередні роки значна увага приділяється профорієнтаційній роботі. У ході 
Днів відкритих дверей ПУЕТ для учнів шкіл м. Полтави, Полтавської області та 
Полтавського кооперативного коледжу проведено 12 ознайомчих екскурсій 
бібліотекою для 415 осіб. Також в літній період працівники бібліотеки прово-
дили індивідуальні екскурсії бібліотекою для майбутніх студентів ПУЕТ, брали 
участь у роботі Puet Summer Camp-2022 – безкоштовному літньому таборі ви-
пускників 11 класів. Підготовлено та проведено детективно-бібліотечний квест 
«У пошуках професора М.». 

Працівники бібліотеки брали активну участь у проведенні онлайнакре-
дитації дев’яти спеціальностей. Проведено курси підвищення кваліфікації для 
бібліотекарів Полтавських та Кременчуцьких шкіл, ПТУ та коледжів (27 осіб).  

Протягом 2021–2022 навчального року видавничо-поліграфічний відділ 
(ВПВ) ЦІЗОП своєчасно забезпечував процеси діяльності університету видав-
ничою продукцією. Показником результативності процесу функціонування від-
ділу є виконання Плану видань навчально-методичної, наукової літератури та 
підручників і навчальних посібників ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі». Відповідно до цього плану ВПВ опрацьовано та 
видано: 

 22 найменувань навчально-методичної літератури, що становить 
57,3 друк. арк.; 

 21 найменування наукової літератури (294,0 друк. арк.); 

 1 автореферат (0,9 друк. арк.); 

 матеріали для сайту університету – 46,0 друк. арк. 
Також ВПВ надано платні послуги студентам ПУЕТ і науковцям з інших 

навчальних закладів. Так, з вересня 2021 р. до серпня 2022 р. надруковано нау-
кової та навчально-методичної літератури на загальну суму 85 558, 83 грн залу-
чених коштів, надано поліграфічні послуги на загальну суму 45 811,50 грн за-
лучених коштів. Виготовлено 1 213 залікових книжок студента, 800 перепусток 
до гуртожитку, 634 перепусток до університету, 1 750 дипломів, надруковано 
1 750 додатків до дипломів. 

Відділ продовжує надавати поліграфічні послуги on-line.  
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4. Основні завдання з підвищення якості підготовки  

фахівців на 2021–2022 навчальний рік 

1. Забезпечення доступності, безпечності та безперервності навчання в 

університеті (забезпечення stream навчання; координація гуманітарної допо-

моги тощо) 

2. Збереження якості вищої освіти університету в умовах воєнного стану 

та примноження його здобутків. 

3. Розробка Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укооп-

спілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

4. Розробка Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2023–2028 рр. 

5. Збереження наукового потенціалу персоналу та існуючого контингенту 

здобувачів вищої освіти університету і його нарощення. 

6. Надання переваги офлайн навчанню здобувачів вищої освіти над 

онлайн навчанням в умовах змішаного навчання. 

7. Залучення нових іноземних студентів в умовах воєнного стану, а також 

покращення якості надання освітніх послуг шляхом реалізації програм подвій-

них дипломів з існуючим партнером Університетом ISMA (Латвія) та пошук 

нових університетів-партнерів для таких програм. 

8. Продовження роботи з розширення програм академічних обмінів, 

стажувань, заявок на участь в програмах Erasmus+ та Жан Моне. 

9. Продовження роботи зі створення безпечних умов організації освіт-

нього процесу з урахуванням вимог облаштування найпростішого укриття. 

10. Продовження роботи з національно-патріотичного виховання здобу-

вачів вищої освіти. 


