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Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Основні результати роботи колективу
Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і
торгівлі» за 2020–2021 н.р.
Матеріали до річного звіту ректора Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі», д. і. н., професора Нестулі О. О.
на розширеному засіданні Конференції трудового колективу 01 вересня
2021 року «Про підсумки роботи університету за 2020–2021 навчальний рік,
виконання умов колективного договору між ректоратом та профспілковим
комітетом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» та основні завдання з підвищення якості підготовки
фахівців на 2021–2022 навчальний рік»
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ВСТУП
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 здобувачів, науково-педагогічних працівників і співробітників у процесі їх спільної 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 конкурентоспроможності університету на вітчизняному, європейському та світовому ринках
освітніх послуг і праці – відбувається шляхом постійного виконання поставлених завдань та заходів відповідно до чотирьох стратегічних напрямів розвитку
університету:
 упровадження лідерської управлінської парадигми розвитку університету;
 розвиток освітньої діяльності університету;
 розвиток наукової та інноваційної діяльності університету;
 розбудова підприємницького напряму розвитку університету.
Річний звіт сформовано відповідно до карти процесів системи управління
якості ПУЕТ, яка включає 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
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
ПОКАЗНИКИ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ПОЛТАВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ЕКОНОМІКИ
ЗА 2020–2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДІЯЛЬНОСТІ
І
ТОРГІВЛІ

У придбання основних засобів і нематеріальних активів за 20202021 навчальний рік університетом вкладено 1 929,3 тис. грн, у тому числі:
- придбане програмне забезпечення на суму 76,0 тис. грн;
придбано:
- комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки на суму
465,3 тис. грн;
- меблів та предметів облаштування на суму 319,5 тис. грн;
- спеціального обладнання, устаткування та інших основних засобів на
суму 439,7 тис. грн;
- поповнені бібліотечні фонди на суму 81,6 тис. грн;
- виконаний проєкт та розпочаті роботи з монтажу протипожежної
сигналізації в навчальному корпусі – 447,8 тис. грн;
- проведена заміна вузла обліку газу в гуртожитку № 1 на суму
76,3 тис. грн.
У ремонти приміщень університету вкладено 2 012,1 тис. грн.
Витрати університету на підготовку науково-педагогічних кадрів у
2020–2021 навчальному році становили 193,0 тис. грн, у тому числі:
- надруковано та видано монографій, опубліковано статей у «Науковому
віснику ПУЕТ» та інших виданнях на 21,2 тис. грн;
- відшкодована науково-педагогічним працівникам вартість публікацій у
науково-метричних базах на суму 77,1 тис. грн;
- підвищено кваліфікацію викладачів на 70,0 тис. грн;
- узято участь у наукових конференціях на 18,4 тис. грн;
- витрати коштів на підтримання чинності патентів склали 6,3 тис. грн.
Заробітна плата з нарахуваннями за 2020–2021 навчальний рік становила 63 686,3 тис. грн. Заробітна плата в університеті підвищена з 01 січня
2021 р. науково-педагогічним працівникам на 10 %, іншим працівникам – на 8 %.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників університету за
2020–2021 навчальний рік становила 8 795 грн, у тому числі середньомісячна
заробітна плата науково-педагогічних працівників – 11 758,5 грн, адміністративно-обслуговувального, навчально-допоміжного та господарського персоналу –
7 247 грн.

6

На виплату стипендій студентам із коштів університету витрачено
442,3 тис. грн.
На виконання соціальних програм університету у 2020–2021 навчальному році використано 2 915,4 тис. грн коштів, із них:
- на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівників до
щорічної відпустки – 2 060,8 тис. грн;
- на культурно-масову роботу, оздоровлення дітей, охорону праці, медичне
обслуговування та санітарний огляд – 262,9 тис. грн;
- на виплату матеріальної допомоги у зв’язку з виходом на пенсію та
матеріальної допомоги ветеранам – 28,3 тис. грн;
- прощені позики докторам наук – 130,0 тис. грн;
- подаровані квартири докторам наук – 309,4 тис. грн.
Витрати на студентське самоврядування становили 271,5 тис. грн.
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1.2.2. Звіт про роботу офісу омбудсмена
І. РОБОТА З УРЯДОВИМИ ТА НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ:
Офіс освітнього омбудсмена України
 Участь у круглому столі «Права студентів. Захист від булінгу»,
організованому офісом освітнього омбудсмена. До участі у заході також були
запрошені депутати Верховної Ради України, представники Міністерства освіти і
науки України, правозахисних організацій, адміністрації закладів вищої освіти та
студентства. Ініційована серія фахових обговорень щодо захисту прав у вищій
освіті розпочалась з обговорення захисту прав студентів у випадках булінгу.
Спільно обговорили те, як реагувати на порушення прав учасників освітнього
процесу, реакції керівництва ЗВО та учасників освітнього процесу.
 За ініціативи офісу освітнього омбудсмена України Сергія Горбачова
була проведена зустріч студентських омбудсменів ЗВО України: узагальнені
основні тенденції проблем захисту прав учасників освітнього процесу в ЗВО;
внесені пропозиції зміни до національного законодавства щодо захисту прав
учасників освітнього процесу ЗВО та до внутрішніх документів ЗВО (статутів,
положень); розроблений алгоритм дій захисту прав студентів, працівників ЗВО у
конкретних ситуаціях на основі досвіду освітнього та студентських омбудсменів.
Інститут політичної освіти та National Endowment for Democracy
 Участь у програмі навчання для громадських активістів, яка
передбачена проєктом «Посилення місцевої демократії» від Інститут Політичної
Освіти - ІПО та National Endowment for Democracy.
DVV International Ukraine
 Присвоєння кваліфікації тренера міжнародної програми Curriculum
globALE за результатами 4 навчальних сесій (248 навчальних годин), 3 етапів
кваліфікаційного іспиту з підготовки професіоналів у галузі освіти дорослих.
 Пройдено 16-годинний тренінг від Smart Science Lab із використання
IT-ресурсів в онлайн освіті дорослих.
Університет Передових Технологій (м. Темпі, штат Арізона, США)
 Підготовка навчального посібника та практикуму «Розвиток творчого
мислення в дітей та підлітків». Видання заплановане на вересень 2021 р.
ІІ. ПІДГОТОВЛЕНО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ, ТРЕНІНГОВІ
ВИДАННЯ:
Тренінговий онлайн модуль «Захист прав, свобод та законних інтересів
студентів ПУЕТ» в рамках навчального курсу «Університетська освіта», який
передбачає проведення тренінгових та лекційних занять для першокурсників.
Проведено 34 зустрічі з академічними групами в період лютий–березень 2021 р.
Тренінговий онлайн-курс «Мотивація державного службовця», «Ефективна комунікація для державних службовців» для Полтавського центру перепідготовки для державних службовців.
ІІІ. РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ
Загальна кількість звернень, які надійшли до офісу студентського
омбудсмена, становить 112 (інформаційно-консультативні – 62 %, звернення
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особистого характеру – 21 %, звернення третіх сторін – 5 %, 8 % – побутові
звернення, 4 % – звернення щодо порушень прав, свобод та законних інтересів).
Зверенння
4%

інформаційно-консультативні

8%
5%

особистий характер

від третьої сторони

21 %

62 %

побутові

звернення щодо порушень прав, свобод та
законних інтересів

Інформаційно-консультативні звернення найчастіше стосувалися таких
питань:
Складання заліково-екзаменаційної сесії в умовах карантину та онлайнрежиму, режим роботи кафедр, викладачів, структурних підрозділів,
менеджменту гуртожитків.
Студенти-іноземці, які не мають можливості працевлаштуватися за місцем
навчання. Умови проживання в гуртожитку.
Студентське самоврядування, громадська та волонтерська робота.
Інші звернення, які після надання відповідних консультацій були
вичерпаними.
Звернення, що носили особистий характер:
Обставини сімейного характеру. Конфлікти в сім’ї, насильство в сім’ї.
Питання пов’язані зі станом здоров’я.
Тестування на Covid-19, ЗПСТ, інші вірусні захворювання.
Звернення від третьої сторони (Київський районний відділ поліції)
Затриманим студентам за вчинення кримінального правопорушення
(збройне пограбування / проникнення) надається юридична, інформаційна
допомога у представленні їх у судових засіданнях. Підтримується комунікація з
батьками затриманих.
Звернення від кредитних, колекторських, банківських установ.
Студенти учасники фінансових, кредитних махінацій.
Побутові звернення
Конфліктні ситуації між мешканцями.
Залучення до обговорення питань зі студентськими радами гуртожитків,
комендантами, мешканцями.
Порушення дисципліни та правил проживання в гуртожитку.
Проживання в гуртожитку на період карантину.
Виселення з гуртожитку за грубе порушення правил проживання.
Не поодинокими є випадки вживання та зберігання наркотичних речовин.
Звернення щодо порушень прав, свобод та законних інтересів
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1. Використання персональних даних студентів та випускників
працівниками університету з метою, яка не пов’язана з освітньою діяльністю, та
надання доступу до персональних даних студентів/випускників третім особам.
2. Торгівля контрафактними та фальсифікованими алкогольними
напоями.
3. Булінг у гуртожитку в особливо жорстоких психологічних проявах.
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1.2.3. Звіт про роботу Навчально-наукового центру забезпечення
якості вищої освіти
Проведено три акредитації освітніх програм «Германські мова та
літератури (переклад включно), перша – англійська» спеціальності 035
Філологія, другого (магістерського) рівня вищої освіти, «Туризм» спеціальності
241 Туризм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ОП «Право»
спеціальності 081 Право початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти.
Проведено переліцензування за рівнями: початковий рівень (короткий
цикл), перший (бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень, третій
(освітньо-науковий рівень). Переоформлено ліцензії за регульованими
професіями – спеціальність 081 Право за трьома рівнями вищої освіти.
Проведено переліцензування структурних підрозділів (БілгородДністровський економіко-правовий фаховий коледж, Миколаївський фаховий
коледж бізнесу і права, Черкаський кооперативний економіко-правовий фаховий
коледж) у зв’язку зі зміною назви.
З метою підготовки до акредитації з 04.06.2021–25.06.2021 проведено
тренінги для гарантів ОП щодо підготовки самозвітів.
Протягом 2020–2021 н. р. розроблено анкети та проведено 9 анонімних
опитувань здобувачів вищої освіти, НПП і випускників, оприлюднено звіти за
результатами опитувань:
1) анкетування студентів перших курсів щодо освітніх, організаційних
очікувань від освітнього процесу, вересень 2020 р.;
2) опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої
діяльності під час вивчення навчальних дисциплін за дистанційними
технологіями навчання в ПУЕТ на період карантину, жовтень 2020 р.;
3) анкетування науково-педагогічних працівників ПУЕТ стосовно організації
освітнього процесу за дистанційними технологіями, жовтень 2020 р.;
4) опитування студентів щодо рівня задоволеності освітніми послугами за
результатами 1 семестру 2020–2021 н. р., грудень 2020 р.;
5) опитування студентів щодо інфраструктури забезпечення академічної
доброчесності та якості освіти, січень–лютий 2021 р.;
6) опитування НПП щодо інфраструктури забезпечення академічної
доброчесності та якості освіти, січень–лютий 2021 р.;
7) опитування студентів щодо рівня задоволеності освітніми послугами за
результатами 2 семестру 2020–2021 н. р. травень 2021 р.;
8) опитування НПП щодо якості освітнього процесу 2020–2021 н. р., травень
2021 р.;
9) опитування випускників, травень 2021 р.
Подано заявку на участь у проєктах: «Ініціатива академічної доброчесності
та якості освіти (Academic IQ)» за підтримки Посольства США в Україні;
«Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України» від Британської
Ради. Узято участь у першому етапі реалізації проєкту «Ініціатива академічної
доброчесності та якості освіти (Academic IQ)».
Організовано проходження внутрішнього та ресертифікаційного аудиту
системи управління якістю торгівлі» відповідно до вимог міжнародного
стандарту ISO 9001:2015.
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Для цього:
- розроблено Паспорт Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»;
- переглянуто та оптимізовано систему менеджменту в напряму зменшення
кількості процесів системи з 18 до 9;
- актуалізовано Політику у сфері якості, доповнено місією, цінностями та
принципами;
- актуалізовано карти процесів «Стратегічне планування», «Освітній
процес» та «Міжнародне співробітництво», розроблено нові карти процесів
«Аналіз результатів діяльності», «Лідерський потенціал», «Підприємництво»,
«Наукова та інноваційна діяльність», «Взаємозв’язок зі стейкхолдерами»,
«Управління ресурсами».
Відповідно до вимог МОН, НАЗЯВО на затвердження вченої ради
Університету підготовлено 44 положення, із яких розроблено 20 положень,
24 положення актуалізовані, зокрема розроблено:
1. Положення про порядок перезарахування результатів навчання, здобутих в
іноземних та вітчизняних закладах вищої освіти.
2. Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти.
3. Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти Вищого
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі».
4. Положення про гаранта.
5. Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни
у ВНЗ УКР ПУЕТ.
6. Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників.
7. Положення про робочу програму навчальної дисципліни.
8. Положення про порядок вибору здобувачами вищої освіти вибіркових
навчальних дисциплін навчального плану.
9. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти суттєво оновлені та
оптимізовані:
1) методичні рекомендації щодо складання плану роботи та звіту про
роботу кафедри;
2) методичні рекомендації щодо складання плану роботи та звіту про
роботу інституту.
З метою підвищення рівня публічності структуровано та оновленено
сторінку «Публічна інформація», наповнено сторінку Освіта розділами:
«Атестація», «Неформальна освіта», «Вибіркові дисципліни», «Інформація для
гаранта».
Відповідно до вимог МОН та НАЗЯВО оновлено ОП усіх спеціальностей:
у вересні 2020–жовтні 2021 – освітніх програм за 2020 р.; квітні 2021–травні
2021 – освітніх програм 2021 року набору.
Оновлено та уніфіковано структуру навчальних та робочих планів.
30/11/2020 організовано тренінг від НАЗЯВО для НПП ПУЕТ. Протягом
року ННЦЗЯВО поширювалась інформація щодо онлайн-вебінарів НАЗЯВО для
гарантів ОП різних спеціальностей.
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Під час науково-методичних рад співробітниками ННЦЗЯВО проведено
тренінги та роз’яснення для завідувачів кафедр щодо процедур затвердження та
моніторингу ОП, організації вибору вибіркових дисциплін, професійного
розвитку, внутрішньої мобільності, складання плану-звіту кафедр, заповнення
формулярів тощо.
Укладено договори про організацію академічної мобільності між 12 закладами вищої освіти та організаціями: Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка, Університет банківської справи (м. Львів),
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка», Львівський державний університет фізичної культури імені Івана
Боберського, Полтавське територіальне відділення всеукраїнської професійної
громадської організації «Спілка аудиторів України», Товариство з обмеженою
відповідальністю «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»,
Львівський торговельно-економічний університет, Донецький національний
університет імені Василя Стуса, Харківська державна академія культури,
Полтавська державна аграрна академія, Харківський національний аграрний
університет імені В. В. Докучаєва.
Таблиця 1. Звіт про роботу Навчально-наукового центру забезпечення
якості вищої освіти за 2020–2021 навчальний рік
Відповідальні
(посада, ПІБ)
Аналіз, планування, організація та контроль за реалізацією освітнього процесу
Участь у засіданнях вченої ради університету
Протягом року
Вергал К. Ю.
Участь у роботі ректорату університету
Протягом року
Вергал К. Ю.
Участь у роботі науково-методичної ради
Протягом року
Вергал К. Ю.
Участь у оперативних нарадах першого проректора Протягом року
Вергал К. Ю.
Моніторинг і періодичний перегляд освітніх Вересень, жовтень
Вергал К. Ю.,
програм, за якими здійснюється підготовка 2020 р., квітеньМаляренко С. В.
здобувачів вищої освіти
червень 2021 р.
Протягом року,
Надання гарантам ОП методичної допомоги щодо
тренінг для
Вергал К. Ю.,
організації моніторингової роботи в освітній
гарантів ОП
Гасій О. В.
діяльності структурних підрозділів
червень 2021 р.
Аналіз результатів атестації
Протягом року
Двірна О. А.
Гасій О. В.
Моніторинг проведення навчальних занять
Протягом року
Басова Ю. О.
Молчанова Н. Ю.
Вергал К. Ю.
Підготовка аналітичних матеріалів та звітів, що
Протягом року
Гасій О. В.
пов'язані з організацією освітнього процесу
Молчанова Н. Ю.
Протягом року
підготовлено 44
Вергал К. Ю.
Підготовка
положень
що
регламентують положення:
Гасій О. В.
організацію освітнього процесу відповідно до розроблено – 20
Басова Ю.О.
вимог МОН та НАЗЯВО
положень, 24
положення
актуалізовані
Назва заходу

Термін виконання

13

Продовж. табл. 1
Назва заходу

Термін виконання

Робота
щодо
змістовного
наповнення на
Протягом року
офіційному сайті університету сторінки ННЦЗЯВО
Підготовка довідок, відповідей на листи з питань
Протягом року
організації освітнього процесу

Відповідальні
(посада, ПІБ)
Басова Ю. О.
Маляренко С. В.
Двірна О. В.
Молчанова Н. Ю.
Маляренко С. В.

Розробка
загальноуніверситетського
графіка
Протягом року
Молчанова Н. Ю.
освітнього процесу
Підготовка наказів щодо організації освітнього
Вергал К. Ю.
Протягом року
процесу
Гасій О. В.
Підготовка розпоряджень щодо забезпечення якості
Вергал К. Ю.
Протягом року
вищої освіти
Гасій О. В.
Контроль за відповідністю навчальних планів та
Вергал К. Ю.
Протягом року
освітніх програм стандартам вищої освіти
Гасій О. В.
Координація розробки навчальних планів, робочих
Гасій О. В.
Протягом року
навчальних планів на навчальний рік
Молчанова Н. Ю.
Перевірка повноти та своєчасності оприлюднення
освітніх програм, навчальних планів, навчально- Протягом року
Гасій О. В.
методичного забезпечення
Облік та аналіз виконання навчального навантаМолчанова Н. Ю.
ження науково-педагогічними працівниками, у Протягом року
Двірна О. А.
тому числі за погодинною оплатою праці
Контроль
виконання
науково-педагогічними
працівниками запланованих обсягів навчальної
Протягом року
Двірна О. А.
роботи (педагогічного навантаження) посеместрово
та за навчальний рік
Контроль наказів по затвердженню тем курсових
робіт (проєктів), дипломних і магістерських робіт, Протягом року
Двірна О. А.
закріплення наукових керівників
Узагальнення пропозицій кафедр щодо голів
екзаменаційних комісій за спеціальностями, Протягом року
Двірна О. А.
ступенями вищої освіти
Перевірка оформлення протоколів екзаменаційних
Протягом року
Двірна О. А.
комісій про присудження ступенів вищої освіти
Організація та координація процедури вільного
Вергал К. Ю.
вибору студентами навчальних дисциплін для Протягом року
Гасій О. В.
формування індивідуального навчального плану
Молчанова Н. Ю.
Введення договорів та документації щодо
Вергал К. Ю.
Протягом року
організації внутрішньої академічної мобільності
Гасій О. В.
Формування пропозицій стосовно загальної організації та координація роботи підрозділів універсиПротягом року
тету щодо акредитації освітніх програм Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
Участь у тренінгах НАЗЯВО для представників
Вергал К. Ю.
Протягом року
щодо якості вищої освіти ЗВО
Гасій О. В.
Організація, планування, моніторингу та контролю методичної роботи в Університеті
Опрацювання і підготовка нормативно-інструкВергал К. Ю.
тивних матеріалів, спрямованих на вдосконалення Протягом року
Гасій О. В.
методичного забезпечення навчального процесу
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Продовж. табл. 1
Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні
(посада, ПІБ)

Забезпечення своєчасного планування, розробки та
видання кафедрами навчально-методичної та нау- Протягом року
Басова Ю. О.
кової літератури, у тому числі електронної
Контроль за своєчасним виконанням кафедрами
Протягом року
Басова Ю. О.
плану видання
Забезпечення функціонування системи управління якості Університету та
удосконалення якості освітнього процесу
Проведення внутрішнього аудиту системи якості Лютий-березень
Басова Ю. О.
діяльності університету
2021 р.
Організація і проведення досліджень щодо аналізу
Вергал К. Ю.
Протягом року
якості освітньої діяльності
Басова Ю. О.
Підготовка та оприлюднення аналітичних матеріалів за результатами моніторингу якості освітньої Протягом року
Басова Ю. О.
діяльності
Проведення нарад і семінарів із питань управління
Протягом року
Вергал К. Ю.
якістю освітньої діяльності
Підготовка пропозицій щодо поліпшення якості
Протягом року
Вергал К. Ю.
надання освітніх послуг
Організація
проходження
ресертифікаційного
аудиту на відповідність системи управління якістю Березень-травень
Верагал К. Ю.
Національного фармацевтичного університету 2021 р.
Басова Ю. О.
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015
Актуалізація
інформації
щодо
нормативнометодичного забезпечення освітнього процесу на Протягом року
Басова Ю. О.
веб-сайті університету
Координація процедур ліцензування та акредитації
Підготовка матеріалів для МОН України та
Вергал К. Ю.
Національного агентства із забезпечення якості Протягом року
Маляренко С. В.
вищої освіти з питань ліцензування та акредитації
Своєчасне оновлення ліцензії на провадження
Вергал К. Ю.
Протягом року
освітньої діяльності та відповідних сертифікатів
Маляренко С. В.
Комплексний аналіз змісту фахової освіти
Вергал К. Ю.
Протягом року
відповідно до ліцензійних умов
Маляренко С. В.
Координація роботи та контроль за складанням
кафедрами
планів
підвищення
кваліфікації Протягом року
Гасій О. В.
науково-педагогічних працівників
Аналіз, узагальнення та статистична обробка
інформації щодо відповідності стану забезпечення Протягом року
Маляренко С. В.
спеціальностей акредитаційним вимогам
Надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам універПротягом року
Вергал К. Ю.
ситету в підготовці документів щодо процедур
акредитації освітніх програм
Забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійних та
Протягом року
Маляренко С. В.
акредитаційних справ
Ведення бази даних науково-педагогічних працівників в єдиній державній електронній базі з питань Протягом року
Маляренко С. В.
освіти
Перевірка формулярів викладачів відповідно п. 30
Протягом року
Маляренко С. В.
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Методична допомога щодо заповнення звітів
Вергал К. Ю.
За потреби
самооцінювання ОП
Маляренко С. В.

15

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 організовано курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання знань за вечірньою формою навчання з 1 жовтня 2020 року по 31 квітня
2021 року (Наказ по університету № 154-Н від 28 вересня 2020 року).
На початку 2020–2021 навчального року (вересень-жовтень) була
проведена рекламна кампанія по набору на курси підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання: виготовлені та розповсюджені рекламні буклети серед
випускників ЗЗСО м. Полтава; розміщені оголошення на сайті університету, в
інтернет-мережах Facebook, Instagram та ін.
У зв’язку з карантинними умовами, пов’язаними з поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, навчатися на курси підготовки до ЗНО
прийшли 33 слухачі, що значно менше ніж минулого року (Розпорядження про
зарахування слухачів № 81 а-У від 1 жовтня 2020 року).
Перед початком занять було проведено збори з питань організації
навчального процесу для слухачів курсів підготовки до ЗНО.
Затверджена вартість навчання на довгострокових курсах підготовки до
ЗНО навчання з дисциплін (280 грн/місяць).
Складено розклад занять для слухачів курсів підготовки до ЗНО вечірньої
форми навчання в ПУЕТ.
З 1 жовтня 2020 року по 31 травня 2021 року організовано навчальний
процес і забезпечено виконання програм курсів підготовки до ЗНО з дисциплін:
українська мова та 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 локдауну та
введення Полтавської області в «Червону зону» були переведені в онлайн-режим
із використанням дистанційної платформи університету. Усі викладачі та слухачі
отримали логіни та паролі.
Для зручності спілкування для викладачів та слухачів були створені
групи у клауд-меседжері Тelegram, онлайн-додатку Viber.
Щомісяця були заповнені табелі на оплату проведених викладачами
навчальних занять, які здійснювалася за ставками погодинної оплати праці.
(Наказ по університету №8-П від 1 жовтня 2020 року).
Щомісяця проводилася перевірка відвідування занять слухачами та оплата
за навчання на курсах підготовки ЗНО.
Для навчальних занять на курсах були роздруковані контролюючі тестові
завдання з кожної дисципліни – 5 робіт за кількістю слухачів.
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Освітній процес на курсах підготовки до ЗНО поєднувався із профорієнтаційною роботою, що дозволило майбутнім абітурієнтам усвідомлено ознайомлюватися з можливостями та перевагами навчання в університеті.
Слухачі курсів приєдналися до університетських груп у соціальних
мережах Facebook, Instagram, Тelegram.
Слухачі курсів були учасниками профорієнтаційних онлайн-заходів, які
протягом навчального року проводилися в університеті для абітурієнтів.
Після курсів слухачі отримали посвідчення, яке має право на додаткові
бали на спеціальності 181 та 162 у Вищому навчальному закладі Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» відповідно до Додатку 2 Умов
прийому на навчання до закладів вищої освіти України.
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2.1.2. Звіт про результати роботи пункту тестування для проведення
вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання
З метою забезпечення належної організації та якості проведення пробної та
основних сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році, відповідно до
Угоди про співробітництво із Харківським регіональним центром оцінювання
якості освіти (ХРЦОЯО) № 02-П від 01.12.2016 року, календарного плану
підготовки та проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання
Наказ МОНУ від 30.09.2020 № 1210 «Про підготовку до проведення у 2021 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти (із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 21.01.2021 № 83)» та Регламенту роботи
пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році (наказ
УЦОЯО від 29.01.2021 № 13) на базі університету 10 квітня 2021 року було
створено
пункт
проведення
пробного
незалежного
тестування
(Розпорядження по університету № 9-У від 10 лютого 2021 року), із 25 червня
по 15 липня 2020 року – пункт проведення основних сесій зовнішнього
незалежного оцінювання (Розпорядження по університету № 33-У від
20 квітня 2021 року).
З метою забезпечення належної організації та якості проведення єдиного
вступного іспиту з іноземної мови та єдиного вступного фахового випробування
із права та ТЗНПК для вступу на здобуття ступеня магістра у 2021 році, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020 року
№ 1468 та Договору про співробітництво із Харківським регіональним центром
оцінювання якості освіти 30 червня та 2 липня 2021 року на базі
університету було створено пункт тестування для проведення вступних
випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий
(магістерський) рівень вищої освіти у 2021 році (Розпорядження по
університету № 49 від 9 червня 2021 року).
Роботу пунктів було організовано на базі приміщення й офісної техніки
відділу профорієнтаційної роботи департаменту маркетингу.
Проведено підбір осіб, які були залучені в якості працівників пункту
проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань на
другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідно до визначеної ХРЦОЯО
кількості та заповнена електронна форма списку працівників пунктів.
Проведені
навчання-інструктажі для персоналу пунктів проведення
пробного, зовнішнього незалежного оцінювання, ЄВІ, ЄФВВ та організовано
проходження тест-контролю для отримання сертифікатів ХРЦОЯО (22 особи).
Відповідальні особи за пункт тестування взяли участь у нарадах ХРЦОЯО
(в режимі zoom): з питань підготовки та проведення пробної сесії ЗНО (9 лютого
2021 р.), основних сесій ЗНО (1 квітня, 17 травня 2021 р.) та в установчій нараді
з питань підготовки та проведення ЄВІ та ЄВФВ – (23 червня, 1 липня 2021
року).
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Проведено установчі наради для персоналу напередодні проведення пробної
та основних сесій ЗНО: 16 лютого, 24, 27, 30 травня, 3, 9, 14 червня 2021 року.
Проведено установчу нараду-навчання для персоналу пункту тестування
щодо організації проведення вступних випробувань для вступу на другий
(магістерський) рівень вищої освіти – 29 червня 2021 року.
Підготовлено навчальні аудиторії (16) для проведення пробної , основних
сесій зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань на другий
(магістерський) рівень вищої освіти відповідно до вимог УЦОЯО.
Забезпечено встановлення та роботу пристроїв для програвання аудіокомпакт-дисків зі звуковим записом для відтворення аудіо-матеріалів із записом
частини тесту «Розуміння мови на слух (аудіювання)» в аудиторіях під час
проведення основної сесії ЗНО з англійської мови.
Забезпечено дотримання режиму функціонування навчального корпусу з
15:00 години у дні проведення основних сесій зовнішнього незалежного
оцінювання відповідно до вимог УЦОЯО.
Усього на базі університету, з дотриманням протиепідемічних заходів,
проведено: 1 сесія пробного ЗНО, 6 основних сесій ЗНО та 2 сесії вступних
випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (ЄВІ та
ЄВФВ для зареєстрованих учасників відповідно до графіків, згідно зі списками
ХРЦОЯО).
Дата
проведення
10 квітня
2021 р.
25 травня
2021 р.
28 травня
2021 р.
1 червня
2021 р.
4 червня
2021р.
10 червня
2021р.
15 червня
2021 р.
30 червня
2021р.
(I зміна)
30 червня
2021р.
(II зміна)
02 липня
2021 р.

Предмет

К-ть
задіяних
ауд.

Кількість
задіяного
персоналу

Кількість
учасників за
списками
ХРЦОЯО

Кількість
учасників
які
з’явилися

Математика

15

37

202

195

Англійська мова

14

35

210

175

Математика

16

39

240

198

Українська мова та
література

16

39

240

234

Історія України

16

39

226

162

Біологія

15

37

215

116

Географія

15

37

225

158

ЄВІ
(Англійська мова)

14

35

210

193

ЄВІ
(Англійська мова)

14

35

210

194

ЄФВВ (Право)

11

28

165

146

Учасники, при виході з пунктів тестування, отримали інформаційні буклети
з переліком спеціальностей та сертифікатів ЗНО для вступників.
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2.1.3. Звіт про результати роботи пункту реєстрації на основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання знань
Сесія
Основна
Додаткова

Склав
ЄВІ
163

ЄФВВ
15

Не склав
ЄВІ
ЄФВВ
140
33

Не з’явився
ЄВІ
ЄФВВ
55
6

Анульовано
ЄВІ
ЄФВВ
1
–

Разом
ЄВІ
359
80

ЄФВВ
54
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2.1.4. Результати прийому до ПУЕТ
Результати прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра денної форми навчання
К-ть ориг. (ДФН)
Загальна

ЗОШ

ТЕХН
2 курс

ТЕХН
3 курс

З
ЛЦДН,
3 курс

ФІЛ

21

21

0

0

БЕ

0

0

0

ЕК

3

2

ЕП

0

ЕПл

НА ДЕННІЙ ФОРМІ з ЛЦДН, 3 курс
БД

ЖР

НМ

ХН

ЧС

З
ЛЦДН,
2 курс

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МЕ

0

0

0

0

0

УПМК

4

4

0

0

УПЕП

0

0

0

ЦЕ

1

1

051

8

ОА

Освітня
програма

НА ДЕННІЙ ФОРМІ з ЛЦДН, 2 курс
БД

ЖР

НМ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОО

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

071

7

3

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФК

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБС

10

8

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

072

11

8

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МЕН

28

20

7

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

БА

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МІР

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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К-ть ориг. (ДФН)
Загальна

ЗОШ

ТЕХН
2 курс

ТЕХН
3 курс

З
ЛЦДН,
3 курс

МЛР

2

2

0

0

073

35

27

7

ІМ

11

11

М

13

075

НА ДЕННІЙ ФОРМІ з ЛЦДН, 3 курс
БД

ЖР

НМ

ХН

ЧС

З
ЛЦДН,
2 курс

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

4

0

0

0

0

24

20

4

0

0

0

ТТП

9

0

0

9

9

ПТЛ

15

7

3

5

ЕМС

15

9

0

МСМТ

4

4

076

43

ПРАВ

Освітня
програма

НА ДЕННІЙ ФОРМІ з ЛЦДН, 2 курс
БД

ЖР

НМ

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

3

20

11

0

4

4

1

2

0

0

0

0

26

17

0

9

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

КН

59

38

0

21

8

0

8

0

0

0

0

0

0

0

БТ

8

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ХТІ

36

9

25

2

0

0

0

0

0

0

14

4

0

0

РТ

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181

40

13

25

2

0

0

0

0

0

0

14

4

0

0

ГРС

36

31

5

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Т

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

292

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

335

229

46

60

20

0

12

4

1

3

17

4

1

2

Сума

22

Результати прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра заочної форми навчання
Освітня
програма

К-ть ориг. (ЗДФН ПУЕТ)
Заг.
к-ть
із них
заяв ПУЕТ ЗОШ ТЕХН ТЕХН ВНЗ
2 курс 3 курс
ЗАОЧ
2 курс

ЛЦДН, 3 курс
ЛЦДН, ЛЦДН,
ВСЬОГО 3 курс БД

ЖР

КД МК НМ СМ

ЛЦДН, 2 курс

ХВ

ХН

ЧВ

ЧС

ЛЦДН,
2 курс БД

ЖР МК НМ СМ

ХВ

ХН ЧС

ФІЛ

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕ

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЕК

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЕП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЕПл

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МЕ

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УПМК

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УПЕП

4

4

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕ

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

051

9

9

7

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОА

39

1

0

0

1

0

38

38

0

0

1

0

14

1

8

13

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

071

39

1

0

0

1

0

38

38

0

0

1

0

14

1

8

13

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФК

35

2

0

0

2

0

33

32

0

4

3

0

0

1

11

13

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

ФБС

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

072

37

4

1

1

2

0

33

32

0

4

3

0

0

1

11

13

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

МЕН

21

7

3

2

2

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

14

0

0

0

0

БА

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МІР

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МЛР

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

073

22

8

4

2

2

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

14

0

0

0

0

23

Освітня
програма

К-ть ориг. (ЗДФН ПУЕТ)
Заг.
к-ть
із них
заяв ПУЕТ ЗОШ ТЕХН ТЕХН ВНЗ
2 курс 3 курс
ЗАОЧ
2 курс

ЛЦДН, 3 курс
ЛЦДН, ЛЦДН,
ВСЬОГО 3 курс БД

ЖР

КД МК НМ СМ

ЛЦДН, 2 курс

ХВ

ХН

ЧВ

ЧС

ЛЦДН,
2 курс БД

ЖР МК НМ СМ

ХВ

ХН ЧС

ІМ

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

М

13

3

3

0

0

0

10

9

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

075

15

5

5

0

0

0

10

9

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

ТТП

42

2

0

0

2

0

40

40

7

4

0

0

4

1

8

12

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПТЛ

7

7

0

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЕМС

6

3

0

0

3

0

3

3

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МСМТ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

076

55

12

0

1

11

0

43

43

7

4

0

0

4

2

10

12

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПРАВ

51

8

2

3

3

1

43

43

9

0

0

0

0

0

0

16

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

КН

4

4

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

БТ

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ХТІ

64

20

0

18

2

0

44

3

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

41

4

8

0

0

0

26

0

3

РТ

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

181

65

20

0

18

2

0

45

3

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

42

4

8

0

0

1

26

0

3

ГРС

71

11

4

7

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

7

1

1

2

26

20

3

Т

10

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

10

0

0

292

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

381

85

29

34

22

1

296

168

16

10

4

1

18

4

29

63

5

18

128

5

16

1

15

3

62

20

6

Сума

24

Результати прийому на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра денної та заочної форм навчання
К-ть заяв
(ДФН)

К-ть ориг. (ДФН)

К-ть заяв
(ЗДФН)

К-ть ориг. (ЗДФН
ПУЕТ)

ЗОШ
1 курс

ЗОШ

ЗОШ
1 курс

Загальна

ЗОШ

Заг.
к-ть
заяв
ЗАОЧ

4

4

4

4

2

2

2

5

5

5

5

5

0

0

0

М

23

17

17

17

17

6

6

6

ТТП

8

4

4

4

4

4

4

4

ПРАВ

12

11

11

11

11

1

1

1

ХТ

10

9

9

9

9

1

1

1

ГРС

24

21

21

21

21

3

3

3

Т

12

10

10

10

10

2

2

2

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

100

81

81

81

81

19

19

19

УСЬОГО

Заг. к-ть
заяв
ДФН

ЕК

6

ФК

Освітня
програма

Сума

Денна +

Заочна +
1

1

1

25

Результати прийому на навчання для здобуття ступеня магістра денної та заочної форм навчання

Освітня УСЬОпрограма ГО

Заг.
к-ть
заяв
ДФН

К-ть заяв
К-ть ориг.
(ДФН)
(ДФН)
ІЗ
НИХ
Загальна НПВ
2-га
ВО

К-ть заяв (ЗДФН
К-ть ориг.
(ЗДФН ПУЕТ)
ПУЕТ)
Заг.
к-ть
заяв
ІЗ НИХ
ПУЕТ
ПУЕТ НПВ
ЗАОЧ
2-га ВО

ЛЦДН
ЛЦДН,
ЛЦДН
УСЬОГО

ЖР НМ СМ

Донабір
ХВ

ХН

ПВШ

4

2

2

1

2

2

2

2

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

ОР

7

1

1

0

1

1

6

6

6

4

6

6

0

0

0

0

0

0

0

ФІЛ

18

12

12

1

12

12

6

6

6

1

6

6

0

0

0

0

0

0

0

ЕК

2

2

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЕП

14

1

1

1

1

1

13

13

13

11

13

13

0

0

0

0

0

0

0

УПЕП

18

6

6

0

6

6

12

12

12

3

12

12

0

0

0

0

0

0

0

051

34

9

9

1

9

9

25

25

25

14

25

25

0

0

0

0

0

0

0

ОА

15

2

2

0

2

2

13

4

4

3

4

4

9

9

0

5

1

1

2

ФК

15

4

4

0

4

4

11

7

7

3

7

7

4

4

1

0

3

0

0

МА

13

5

5

0

5

5

8

7

7

3

7

7

1

1

0

0

0

1

0

БА

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

073

14

6

6

0

6

6

8

7

7

3

7

7

1

1

0

0

0

1

0

М

7

3

3

0

3

3

4

3

3

2

3

3

1

1

0

0

0

0

1

ТКД

7

0

0

0

0

0

7

4

4

0

4

4

3

3

0

0

0

3

0

ТЕМС

4

3

3

0

3

3

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

ПЗ

4

1

1

0

1

1

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

076

15

4

4

0

4

4

11

7

7

3

7

7

4

4

0

0

0

3

1

ПРАВ

2

0

0

0

0

0

2

2

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

КН

6

5

5

0

5

5

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

ТХП

2

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Денна Заочна

2

26

Освітня УСЬОпрограма ГО

Заг.
к-ть
заяв
ДФН

К-ть заяв
К-ть ориг.
(ДФН)
(ДФН)
ІЗ
НИХ
Загальна НПВ
2-га
ВО

К-ть заяв (ЗДФН
К-ть ориг.
(ЗДФН ПУЕТ)
ПУЕТ)
Заг.
к-ть
заяв
ІЗ НИХ
ПУЕТ
ПУЕТ НПВ
ЗАОЧ
2-га ВО

ЛЦДН
ЛЦДН,
ЛЦДН
УСЬОГО

ЖР НМ СМ

Донабір
ХВ

ХН

ТРГ

8

2

2

0

2

2

6

3

3

1

3

3

3

3

3

0

0

0

0

181

10

3

3

0

3

3

7

3

3

2

3

3

4

4

3

0

0

0

0

ГРС

19

9

9

0

9

9

10

7

7

3

7

7

3

3

1

0

1

0

1

Т

5

1

1

0

1

1

4

4

4

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

МС

4

0

0

0

0

0

4

4

4

3

4

4

0

0

0

0

0

0

0

ПА

11

0

0

0

0

0

11

11

11

9

11

11

0

0

0

0

0

0

0

МЕВ

9

5

5

0

5

5

4

4

4

3

4

4

0

0

0

0

0

0

0

Сума

195

66

66

3

66

66

129

102

102

53

102

102

27

27

5

5

5

5

6

Денна Заочна

27

2.1.5. Контингент студентів ПУЕТ, рух контингенту
Додаток 1.1. Контингент студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університету економіки і
торгівлі» денної форми навчання станом на 30.08.2021 р.
Додаток 1.2. Рух контингенту студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університету
економіки і торгівлі» денної форми навчання станом на 30.08.2021 р.
Додаток 2.1. Контингент студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університету економіки і
торгівлі» заочної форми навчання ОКР бакалавра станом на 01.09.2021 р.
Додаток 2.2. Контингент студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університету економіки і
торгівлі» заочної форми навчання ОКР магістра станом на 01.09.2021 р.
Додаток 2.3. Контингент студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університету економіки і
торгівлі» заочної форми навчання ОКР молодшого бакалавра станом на 01.09.2021 р.
Додаток 2.4. Рух контингенту студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університету
економіки і торгівлі» заочної форми навчання станом на 01.09.2021 р.

28

2.1.6. Звіт про роботу Інституту міжнародної освіти
Протягом 2017–2021 рр. розвивалася діяльність із набору іноземних
студентів. За період із січня 2019 по грудень 2020 р. співпраця університету із
суб’єктами підприємницької діяльності з питань набору іноземних громадян на
навчання здійснювалася за 16 договорами, укладено вперше 10 договорів, з них
продовжено 6 договорів. За період із січня по серпень 2021 р. співпраця університету із суб’єктами підприємницької діяльності з питань набору іноземних
громадян на навчання здійснювалася за 8 договорами, укладено вперше 2 договори, з них продовжено 6 договорів.
Відповідно до електронної бази УДЦМО із січня по серпень 2021 р. було
видано 1 037 запрошень (у т. ч. зі сплаченою візовою підтримкою 457 запрошень); за 2020 р. було видано 692 запрошення (у т. ч. зі сплаченою візовою підтримкою 279 запрошень); за 2019 рік було видано 925 запрошень (у т.ч. зі сплаченою візовою підтримкою 459 запрошень); у 2018 році було видано 1 351 запрошень (у т. ч. зі сплаченою візовою підтримкою 665 запрошень). Поряд зі
збільшенням кількості виданих запрошень спостерігається збільшення якісних
показників – більший відсоток вступників отримує візи та приїздить на навчання
згідно даних запрошень.
Порівняльна інформація зарахованих студентів
Навчальний рік
2016–2017
2017–2018
2018–2019
2019–2020
2020–2021
(на 18 серпня 2021)

37
67
69
60

25
13
20
22

Підготовче
відділення
17
30
150
153

40

29

336

Бакалаври Магістри

Загалом
79
110
239
235
405

Станом на 18.08.2021 р. на підготовче відділення вступило 336 студентів,
на перший курс вступило 40 іноземних студентів, на 5 курс вступило 29 студентів. Загалом у 2020–2021 н. р. кількість іноземних студентів становила 405 осіб із
38 зарубіжних країн (Азербайджан, Алжир, Афганістан, Гамбія, Гана, Гвінея,
Єгипет, Ємен, Зімбабве, Йорданія, Ізраїль, Індія, Іран, Камерун, Китай, Коморські острови, Ліберія, Ліван, Лівія, Мавританія, Малаві, Марокко, Молдова,
Непал, Нігерія, Палестина (ОБГ), Пакистан, Росія, Судан, США, Сьєрра-Леоне,
Свазіленд, Танзанія, Туреччина, Туркменістан, Туніс, Уганда, Узбекистан).
За останні два роки значно збільшено обсяг набору іноземних студентів.
Цьому сприяло:
1) створення науково-практичного центру з організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства;
2) створення Навчально-наукового інституту міжнародної освіти, основною метою діяльності якого є забезпечення ефективного освітнього, наукового
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та виховного процесу іноземних студентів та залучення до навчання до
університету іноземних громадян та осіб без громадянства;
3) організовано плідну співпрацю з партнерами з Індії (залучено 270 студентів);
4) розширено географію роботи – залучено студентів із Туреччини
(5 осіб), Лівії (4 особи), Ірану (8 осіб), Афганістану, Франції та інших країн;
5) за даними інструменту Google Analytics у 2019 р. на англомовну сторінку для вступників-іноземців international.puet.edu.ua звернулось 14 326 користувачів, ними переглянуто 64 600 сторінок, за один сеанс переглядається в
середньому 2,57 сторінки. У 2020 р. на англомовну сторінку для вступників-іноземців international.puet.edu.ua звернулось 7 729 користувачів, ними переглянуто
32 012 сторінок, за один сеанс переглядається у середньому 3 сторінки. За
січень–серпень 2021 р. на англомовну сторінку для вступників-іноземців
international.puet.edu.ua звернулось 4 018 користувачів, ними переглянуто
16 651 сторінок, за один сеанс переглядається в середньому 3 сторінки.
Попри нестабільне політичне та економічне становище в інших країнах,
ускладнення міграційних процедур для отримання візи на навчання в Україні,
пандемію COVID-19, а також відрахування частини студентів через несплату за
навчання, університет зберігає контингент студентів.
Проблеми, що потребують вирішення
1. Надання віз D/13 Посольствами України в інших країнах.
2. Викладання занять викладачами з відповідним знанням англійської
мови.
3. Дисципліна викладачів на заняттях.
4. Наявність НМКД за всіма дисциплінами.
5. Залучення кафедр до профорієнтаційної роботи зі студентами підготовчого відділення та випускниками.
6. Вчасна оплата студентами навчання та проживання в гуртожитку.
7. Вільний час студентів.
8. Умови проживання в гуртожитку та підтримка порядку студентами.
9. Бази практик.
10. Можливість стажування за кордоном та програм подвійних дипломів.
11. Надання стипендії на навчання.
Можливі шляхи вирішення проблем
1. Проведення робочих нарад-зустрічей із представниками Посольств
України в інших країнах.
2. Упровадження сертифікації на знання іноземної мови рівня В2 для
викладачів, а також забезпечення кафедр перекладачами з відповідним
розподілом фінансування
3. Посилення контролю над відвідуванням занять студентами та
викладачами відповідно до розпоряджень директора Інституту,
проректорів та ректора.
4. Вирішення питання стосовно складу груп та розподілу навантаження
відповідно до цього.
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5. Посилення контролю над наявністю НМКД за всіма дисциплінами
відповідно до мов, якими здійснюється викладання. Запобігання
формального підходу до формування даних НМКД.
6. Залучення кафедр до профорієнтаційної роботи зі студентами підготовчого відділення та випускниками.
7. Посилення контролю за вчасною оплатою навчання та проживання у
гуртожитку як із боку Інституту, так і з боку кафедр та гуртожитків.
8. Залучення кафедр до організації вільного часу іноземних студентів –
проведення різноманітних освітніх заходів, тренінгів та гуртків.
9. Посилення контролю за станом умов проживання в гуртожитку та
підтримка порядку студентами. Іноземним студентам надати повноваження старост поверхів із метою підвищення їх відповідальності за
підтримання порядку в гуртожитку.
10. Забезпечити можливість стажування за кордоном та програм подвійних
дипломів для іноземних студентів.
11. Надання стипендії та знижок на навчання для студентів-відмінників.
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2.2. Лідерський потенціал
2.2.1. Звіт про результати роботи Навчально-наукового Інституту
лідерства
Відповідно до стратегії розвитку університету на основі лідерської
управлінської парадигми ННІЛ у 2020–2021 навчальному році були визначені
цілі та завдання, реалізовано заходи науково-дослідного, дидактичного, організаційного та виховного характеру.
Науково-дослідна робота:
Навчально-науковий інститут лідерства у 2020–2021 рр. був представлений
більш як на 10 Міжнародних та Всеукраїнських наукових і науково-практичних
конференціях, серед яких:
 Міжнародна конференція «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих
освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти
впровадження», 25–26 червня 2020 Одеса;
 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Лідери ХХІ ст. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для
управління соціальними системами» 28-29 жовтня 2020 р. Харків;
 International scientific and practice conference Current trend and factors of
the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU
countries September/ 25-26 2020 Lublin, Poland;
 VІІІ International scientific and practice conference «Scientific research in
XX century» 6–8 march 2021 Ottava, Canada;
 ХХ міжнародна науково-практична конференція «Гуманістичні орієнтири професійного становлення вчителя: Макаренківська традиція і місія нової
української школи» 11–12 березня 2021, Полтава;
 VІІІ International scientific and practice conference «Challenges in science
of novadays» 4-5 april 2021 Washington, USA;
 International scientific and practice conference «Scientific horizon in the
contecst» of social crises 11–12 квітня 2021 Tokio, Japan;
 International professional conference «Economic development and research»
18–19 march 2021 Moldova;
 ХІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Полтава,
27–28 квітня 2021 року;
 Міжнародна науково-практична конференція «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки», 28–29 травня 2021 р.;
 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа
І.А.Зязюна у працях його соратників та учнів» 25–26 травня 2021 р.;
 та ін.
Підготовлено колективну монографію:
Нестуля О. О. Дидактика лідерства. Сучасні погляди на формування
лідерської компетентності здобувачів вищої освіти : монографія / О. О. Нестуля,
С. І. Нестуля, Н. В. Кононец. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 591 с.
Опубліковано статті Scopus, Web of Science:
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1. Oleksiy Nestulya, Svitlana Nestulya «Examining the fundamental elements of
physical and health enhancing educationsl activity of student in distance learning»/
Journal of Research in Medical and Dental Science 2021, Volume 9, Issue 7, Page No:
419-424 Т.9 №7 (2021) Jul 26, 2021 ///Web of Science
https://www.jrmds.in/articles/examining-the-fundamental-elements-of-physicaland-healthenhancing-educational-activity-of-student-in-distance-learning.pdf
2.
Svitlana Nestulya «Investigating the Didactic System of Rresearch Competens
Formation for prospective PE Instructors» /Journal of Research in Medical and Dental
Science 2021, Volume 9, Issue 7, Page No: No: 414-418 //Web of Science
https://www.jrmds.in/articles/investigating-the-didactic-system-of-researchcompetence-formation-for-prospective-pe-instructors.pdf
Опубліковано статті, тези з тематики лідерської компетентності:
Нестуля С. І. Сучасні технологічні підходи до розробки освітньої програми підготовки магістрів «Педагогіка вищої школи» / Вища школа № 9, 2020.
С. 25-38.
Нестуля С. І. Проєктний підхід (progect-based learning) до викладання дисципліни «Основи лідерства» для магістрантів спеціальності 011 освітні педагогічні науки в умовах дистанційного навчання/ Збірник наукових робіт учасників
міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка: історія
розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень. 18–19 вересня 2020 р.
Одеса, ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. – 108 с., – 60-64 с.
Нестуля С. І. Цільовий компонент навчальної бізнес-студії «Американське
і українське підприємництво»: уроки видатних лідерів-підприємців / Збірник
матеріалів Міжнародної конференції «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти
впровадження», 25–26 червня 2020 Одеса, – одеський університет імені І. І. Мечнікова. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н. В. – Одеса, 2020. – 92 с. – 76-79.
Нестуля С. І. Проект «Полтавська обласна школа лідерів учнівського
самоврядування»/ Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроєкти
Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н. В. – ІV. – Варшава : Fundacja Instytut
Artes Liberales», 2020. – 464 с. – 208-218 с.
Нестуля С. І. «Психолого-педагогічний компонент формування лідерської
компетентності магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» /
VІІІ International scientific and practice conference «Scientific research in
XX century» 6–8 march 2021. – Ottava, Canada.
Нестуля С. І. «Шляхи формування лідерської компетентності магістрантів
освітньої програми «Педагогіка вищої школи» / International scientific and practice
conference «Scientific horizon in the contecst» of social crises 11–12 april 2021. –
Tokio, Japan/
Нестуля С. І. «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/
Пивоварська К. Деякі проблеми впровадження україномовних версій
сайтів інтернет-магазинів // Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. –
м. Полтава, 27–28 квітня 2021 року.
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Нестуля С. І. 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
Нестуля С. І. «COOP Україна. 5 причин навчатися у будь якому віці від
освітянки
Світлани
Нестулі»
https://lemonade.style/soor-ukraina-5-prichinnavchatisja-v-bud-jakomu-vici-vid-osvitjanki-svitlani-nestuli/?fbclid=IwAR3JJCnSSp
OGTF0isfuaPqBjr2X4lviBSfkosTxijpg9oAUQ857yc9VUvq0
Нестуля С. І. «Жінка нічого нікому не винна. Кожна з нас обирає собі сама,
що для неї в першу чергу важливе» / Вісті Всеукраїнської Центральної спілки
споживчих товариств України. 2021, № 9. – С. 4-5.
Дидактична робота:
1. Оновлено сторінку Навчально-наукового інституту лідерства на сайті
університету http://puet.edu.ua/uk/navchalno-naukoviy-institut-liderstva
2. Участь у розробці, обговоренні та прийнятті рекомендацій Освітньопрофесійної програми «Освітня робототехніка» другого рівня вищої освіти за
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузь знань 01 Освіта Педагогіка,
кваліфікація магістр з освітніх, педагогічних наук, Протокол засідання кафедри
педагогіки
та
суспільних
наук
№ 10
від
07 квітня
2021 р.
http://www.culture.puet.edu.ua/
3. Розробка Програми тренінгових занять із розміщенням на платформі
MOODLE для дистанційного проведення вебінарів у Полтавській обласній школі
лідерів
учнівського
самоврядування
(ПОШЛУС)
(4 теми)
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=3143.
4. Розробка авторських Програм та розміщення на платформі дистанційного навчання Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації:
 Удосконалення майстерності викладача під час застосування інтерактивних методів навчання» http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=2619
 «Використання
інформаційно-комунікативних
технологій»
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=2534
 «Інноваційні технології навчання у вищій школі»
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=2603
 Особистісні та професійні компетенції сучасного педагога.
 Розвиток професійних компетентностей сучасного педагога. Ключові
компетентності XXI століття http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=
2602
 Поглиблення знань із питань діяльності Державної казначейської
служби України. Ефективні комунікації та командна взаємодія.
 Прийняття ефективних рішень та впровадження змін. Лідерство.
Навчаючи лідерству, співробітники ННІЛ дотримуються реалізації компетентності «Навчання впродовж життя», відтак постійно самовдосконалюють
затребувані компетентності.
2020–2021 н. р. пройдено навчання та отримано Сертифікати про підвищення кваліфікації:
Науковим співробітником к. ф. н. Ксенією Пивоварською

34
 Сертифікат: Експерт з питань акредитаційної експертизи освітньо-

професійних програм фахової перед вищої освіти (навчання – 1 кредит ЄКТС)
(26 липня 2021 р.)
 Certificate of completion – Creative Spark – Select Upper-Intermediate
Директором ННІЛ, д. п. н. Світланою Нестулею
 Свідоцтво : Формування андагогічної компетентності викладача в
контексті викликів дистанційної освіти» в Інституті педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України ( 5 кредитів ECTS – 150 год)
 Сертифікат: Комунікації та просування в соціальних мережах ( 16 годин)
Київ 8–9 червня Міжнародне об’єднання народних університетів DVV
International в Україні
Зв’язки із зовнішніми стейкхолдерами:
ЦППК. Навчально-науковий інститут лідерства продовжує співпрацю з
Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій. У 2020–2021 році :
 Розроблено та затверджено Програму для підвищення кваліфікації
державних службовців та представників органів місцевого самоврядування:
«Лідерство в публічному управлінні» (30 год) (120 год)
 Реалізовано Програму короткотермінового навчання: «Лідерство в
публічному управлінні», проведено ряд занять із працівниками державної
служби та органів місцевого самоврядування «Лідерство на державній службі»
Нестуля О. О., Нестуля С. І., «Емоційний інтелект лідера в публічному
управлінні» Нестуля С. І.
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0
 МІПК. Директор ННІЛ постійно проводить заняття з підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти різних
рівнів акредитації за авторськими Програмами: короткотерміновими (30 год) та
довгостроковими (150 год). Розроблені та розміщені на платформі Moodle
дистанційні курси. Перелік програм подано вище.
ПОІПО. Співпраця з Полтавським обласним інститутом післядипломної
освіти з підвищення кваліфікації вчителів – координаторів ПОШЛУС, педагогіворганізаторів за темами «Лідерський потенціал», «Робота в команді», «Методи
активізації пізнавальної діяльності учнів». Директором ННІЛ Нестулею С. І.
проведено 6 вебінарів.
Школа Лідера: 2020–2021 р. на пропозицію новообраної студентської
ради директором ННІЛ та науковим співробітником К. Пивоварською проведено
серію тренінгів для новообраної студентської ради: «Мій лідерський потенціал»
«Студентське самоврядування, «Робота в команді», «Проєктний менеджмент для
початківця» http://puet.edu.ua/uk/shkola-lideriv-nnil
Проєкт «Рух успішної молоді» На звернення представників депутатського корпусу Деркач О., випускниці ПУСКУ Дрозд Тетяни, ГО Ділові українські жінки, співробітниками ННІЛ реалізовано літню тренінгові програму
розвитку лідерського потенціалу молоді. Проведено серію тренінгів, тренери
запрошені для участі в подальшій тренінговій роботі з учасниками громадської
організації та молоддю, яка бажає самовдосконалюватися та розвивати потенціал
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лідера. http://puet.edu.ua/uk/news/navchalno-naukovyy-instytut-liderstva-provodyttreningy-dlya-ruhu-uspishnoyi-molodi
Проєктна робота: 2020–2021 р. співробітниками ННІЛ, як тренерами та
модераторами процесу неформальної освіти реалізуються та подано ряд
проектів:
 ЦОД Полтавщини, проєкт: ЦОД м. Полтава середовище
особистісного і професійного розвитку (за окремим планом, звітом)
http://cod.pl.ua/?fbclid=IwAR3gnpT8DLs4uAX0oEJ-vX-jEgkpIZ4_S0y9mwUNdIbJD2E5MjZS-O9Hwc
https://www.facebook.com/centrosvitidoroslih/
 ПОШЛУС ( за окремим планом, звітом)
http://puet.edu.ua/uk/poshlus-nnil
http://puet.edu.ua/uk/news/poltavska-oblasna-shkola-lideriv-uchnivskogosamovryaduvannya-proyekt-zarady-maybutnogo
 Університет третього віку (за окремим планом, звітом)
http://puet.edu.ua/uk/fakulteti/universitet-tretogo-viku#overlaycontext=uk/faculty
Підготовлено та подано проєкти:
 Програма «Jean Monnet Actions in the field of Higher Education Teaching
and Research». Модуль «Youth Studios: European Philosophy from A to Z». Сума –
30 000 євро.
 Програма «Jean Monnet Actions in the field of Higher Education Teaching
and Research». Модуль «Cross-cultural education: Ukraine – European Union». Сума
– 30 000 євро.
 Український культурний фонд. Заявка 4EVE31-26520 «Меморії до
130-річчя із дня народження Юрія Клена». Сума – 1 029 375 грн.
 Програма розвитку освіти дорослих у Полтавській територіальній
громаді на 2021–2025 роки / Рішення сесії Полтавської міської ради від
18.06.2021 р. (300 000 грн).
 «Дні людей похилого віку у Полтаві» Партиципаторне бюджетування (
438 500 грн).
 «Університет третього віку – нові виклики. Освіта впродовж життя
оф-лайн, он-лайн».
 Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України
ERASMUS +.
 Сourse "Project-grant activity in public administration" for master's students
majoring in "Public Administration" and "Law" (Jean Monnet 30 000 євро).
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2.2.2. Звіт про роботу Полтавської обласної школи лідерів учнівського
самоврядування
«Молодь – агенти змін! Цілеспрямовані, креативні, критично мислячі та
рішучі. У них ми віримо! За ними – майбутнє!» – візія директора навчальнонаукового інституту лідерства ПУЕТ, доктора педагогічних наук Світлани
Нестулі, ініціатора створення, натхненника й модератора проєкту ПОШЛУС.
Це унікальний освітній проєкт, для небайдужої та активної молоді. За час
реалізації проєкту більше, як 700 школярів Полтавської області пройшли
навчання та отримали можливість розвитку лідерського потенціалу в
інноваційному, прогресивному та дружньому освітньому 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 та отримують
знання і навички з написання проєктів. 2020–2021 року, не дивлячись на
карантинні обмеження, тренінгова програма була повністю реалізована в
дистанційному режимі з використанням цікавих інтерактивних методик.
Кожен зареєстрований за Googl формою учасник ПОШЛУС має доступ до
курсу через login пароль. У програмі дистанційного курсу 7 тем, вивчаючи які
школярі самостійно готують презентацію та оприлюднюють перед колективом.
Дистанційний курс оздоблений посиланнями, закладками, додатковою
інформацією, кольоровими, яскравими презентаціями.
Проєкт ПОШЛУС виборов участь у конкурсі проєктів «Інноваційний
університет і лідерство. Фаза ІУ: комунікаційні стратегії та відносини
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).
Проєкт реалізується в партнерстві двох освітніх інституцій: ВНЗ
Укоопспілки «ПУЕТ» (ректор О. Нестуля) та ПОІПО ім. М. В. Остроградського,
директор В. Зелюк, за підтримки департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації та Полтавської обласної ради.
Аналізуючи можливості навчання в ПОШЛУС, переважна більшість
школярів найбільш цікавими напрямами визначає: лідерство та лідерські якості –
22 %, розвиток креативності – 21 %, командна робота – 17 %, психологія лідерства – 16 %, права, свободи та інтереси учнів – 13 %, ораторське мистецтво –
11 %.
У 2020–2021 навчальному році для участі у проєкті було подано більше
400 заявок, серед яких обрано 261 учасник.
Упродовж року участі у проєкті слухачі ознайомились із дистанційним
курсом (7 тем), виконали завдання, надіслали презентації та фото публічного
виступу із презентацією перед шкільною аудиторією, а також взяли участь у
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4 тренінгах (вебінарах) в онлайн-режимі, оскільки карантинні обмеження не
давали можливості перейти в офлайм-форму занять.
Слухачами виконано й надіслано: текстових завдань – 226, презентацій –
143, фото з виступів – 68. Активність виконання завдань у відсотковому
співвідношенні – 61,8 % текстові завдання, презентації – 53,1 %, фото – 22 %.
Аналіз виконання завдань засвідчує, що найактивніше опрацьовані теми:
«Мій лідерський потенціал», «Стилі», «Риси лідера», «Робота лідера з
командою».
Надіслані Презентації свідчать, що слухачі вміють не тільки опрацьовувати
теоретичний матеріал, аналізувати, концентруватися на головному, але й
практично використовувати набуті знання. Надіслані презентації не просто
інформативні, змістовні, а й зачіпають як мисленеву діяльність, так і емоційне
сприйняття. Вони цікаві та надихаючі.
У ході проєкту 2020–2021 н. р. слухачі мали змогу взяти участь у 4 вебінарахтренінгах за темами: «Мій лідерський потенціал»; «Робота в команді»;
«Проектний менеджмент для початківця»; «Критичне мислення».
Тренінги проводили директор ННІЛ Світлана Нестуля, науковий співробітник ННІЛ Ксенія Пивоварська, для роботи у двох тренінгах команда підключала
інтерна Верховної Ради, випускницю ПУЕТ, ексголову студентської ради
Марину Негоду, як колишнього співробітника ННІЛ.
01 липня відбувся 3-й випуск Полтавської обласної школи лідерів учнівського
самоврядування (ПОШЛУС).
Своїми враженнями від участі у проєкті поділилися школярі, вони
розповідали, що сподобалось, що було складно, ділилися враженнями, які
навички отримали, що нового в собі відкрили. Серед виступаючих: Банков
Богдан Феліксови, Бодня Віталій Васильович, Бородай Вікторія Богданівна,
Єгорова Юлія Миколаївна, Литовченко Ніколь Володимирівна, Майдан Вадим
Русланович, Носова Анна Сергіївна, Підварчанська Аліна Леонідівна, Писаренко
Катерина Сергіївна, Повякало Катерина Юріївна, Смик Софія Володимирівна,
Фесенко Діана Георгіївна.
Варто відзначити активність слухачів на вебінарах у виконанні інтерактивних
вправ. На що потрібно звернути увагу наступного разу, оскільки можливість
опції участі в окремих вправах не більше 60 осіб, а присутність та активність
108-111. На майбутнє варто продумувати групову роботу в онлайн-режимі, щоб
усі одночасно мали змогу долучатися до інтерактивного контенту.
Найактивніші слухачі ПОШЛУС відзначені книгою О. О. Нестулі «Основи
лідерства», яка направлена на адресу школи зі зверненням до адміністрації
освітнього закладу вручити книгу на шкільній лінійці з відзначенням активності
школярів як учасників проєкту ПОШЛУС. Серед нагороджених:
1. Теплюк Катерина Андріївна.
2. Шалаєвська Єлизавета Іванівна.
3. Мокра Олена Андріївна.
4. Прихідько Олександра Василівна.
5. Кондра Дарія Вадимівна.
6. Швець Данііл Сергійович.
7. Беркоз Ангеліна Миколаївна.
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8. Бондаренко Діана Сергіївна.
9. Шкуро Олександра Юріївна.
10. Кривоніс Анастасія Євгеніївна.
За якісне виконання завдань книгою також відзначені:
у Кобеляцькій групі – Голтвянська Юлія, Лесик Анастасія, Наумова Ярослава,
Яременко Інна;
у Котелевській групі – Рудик Діана та Долинська Діана;
у Кременчуцькій групі – Сорокіна Діана, Крижановська Вікторія, Троцька Яна,
Місецька Рената та Майдан Вадим;
у Лубенській групі – Кушніренко Вікторія, Кадігроб Алевтина та Грязюк Руслан;
у Полтавській групі – Куторжевська Софія, Бородай Катерина, Лисоконь Анна,
Старостіна Дар’я та Шкурат Єлизавета.
ПОДЯКИ за підписом ректора університету О. О. Нестулі за координацію
роботи ПОШЛУС на локаціях отримали педагогічні працівники:
Полтавська група (координатор – Россоха Марина Миколаївна).
Кременчуцька група (координатор – Процько Ігор Вікторович).
Гадяцька група (координатор – Рубан Тетяна Петрівна).
Лубенська група (координатор – Лісна Світлана Григорівна).
Кобеляцька група (координатор – Городецька Валентина Володимирівна).
Миргородська група (координатор – Козлова Віта Іванівна).
Котелевська група (координатор – Іваницька Ірина Іванівна).
Варто відзначити активну роботу викладачів, які системно працюють над
реалізацією проєкту: доцент Горячова О. О., науковий співробітник
Пивоварська К. С.
У 2020–2021 навчальному році працівники ННІЛ підготували контент для
розміщення в системі дистанційної освіти на платформі MOODLE 4 тем
тренінгів для проєкту ПОШЛУС.
Партнерська взаємодія фахівців навчально-наукового інституту лідерства ПУЕТ,
методиста центру методології та методики формування цінностей ПОІПО
імені М. В. Остроградського
Анжели
Романенко,
координаторів
шкіл
Полтавської області дає свої продуктивні результати – кількість бажаючих взяти
участь у проєкті збільшується з кожним роком.
ДОДАТКИ:
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Загальна кількість учасників –
261 чол.
Виконали текстові завдання – 226

Надіслано презентацій – 143

Надіслано фото – 68

Активність звернення до інформативних джерел

41

Активність виконання навчальних
завдань слухачів ПОШЛУС за
видами робіт у %
61,8

50,3
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Текстові завдання

Презентації
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Активність виконання навчальних
завдань за темами
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виконанння завдань

33
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% від загальної кількості
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2.2.3. Звіт про роботу Університету третього віку
У 2020–2021 навчальному році в УТВ навчалось 669 осіб, об’єднаних у
24 академічні групи. Групи сформовано за такими напрямами:
Інформаційно-комунікативні технології – 6 груп.
Англійська мова – 6 груп.
Краєзнавчі студії Полтавщини – 4 групи.
Психологія – 3 групи.
Німецька мова – 2 групи.
Здоровий спосіб життя, Хочу жити в якісному світі, Особистісний
розвиток – по 1 групі.
Крім того, слухачам викладались курси: «Хореографія», «Фізичне
навантаження для людей 55+», «Майстер-класи», «Справжня леді», «Творча
лабораторія «Ретро-бабуся», «Філософсько-релігієзнавчі студії», «Економічна
грамотність», «Креативне підприємництво», «Соціально-адаптивний курс».
Кожен із курсів, які пропонуються слухачам УТВ, розрахований на 64 год
аудиторних занять, має відповідну науково обґрунтовану та апробовану
навчальну програму, забезпечений необхідними методичними матеріалами.
Навчальні програми курсів узгоджені з Інститутом розвитку міста та затверджені
першим проректором ПУЕТ. Для проведення занять для слухачів УТВ в ПУЕТ
створені відповідні матеріально-технічні умови.
На конкурс партиципаторного бюджетування «Бюджет участі Полтави
2020» було подано два проєкти: Проєкт «Університет третього віку – нові
виклики. Освіта впродовж життя офлайн, онлайн» (автор – Інна Чайка) і «Дні
людей поважного віку у Полтаві» (автор – Лілія Маляренко). Обидва проєкти
стали переможцями. Наразі новий проєкт УТВ подано на конкурс «Бюджет
участі Полтави 2021».
У звітному періоді в рамках проєкту створювались нові партнерства.
19 лютого 2020 року між Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської
міської ради, ПУЕТ і ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини» підписано
меморандум «Про співробітництво», який визначає співпрацю сторін із
координації зусиль для реалізації державної політики у сфері освіти, проведення
спільних заходів (семінарів, тренінгів, майстер-класів, лекцій, круглих столів,
конференцій, конкурсів тощо) та ін.
05 березня 2020 року підписано «Угоду про наукове співробітництво» між
Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України, ПУЕТ і ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини». У рамках угоди у
листопаді – грудні 2020 р. 30 викладачів проєкту «Університет третього віку»
підвищили кваліфікацію за програмою «Формування андрагогічної компетентності викладача в контексті викликів дистанційної освіти» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (5 кредитів ECTS – 150 академічних годин).
У рамках співпраці з Університетами третього віку України п’ять слухачів
проєкту УТВ взяли участь у змаганнях зі скандинавської ходьби (м. Дніпро).
У зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19 з листопада 2020 р. у періоди запровадження карантинних
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обмежень проєкт реалізовувався за дистанційними технологіями, для чого було
створено відповідні умови: викладачами проєкту надана допомога слухачам
щодо освоєння ними технологій дистанційного навчання; у системі дистанційного навчання ПУЕТ MOODLE створено відповідний сегмент; викладачами
розроблено та розміщено на платформі MOODLE 12 дистанційних курсів.
Технологіями дистанційного навчання користується близько 80 % слухачів
проєкту (більше 550 осіб).
Отже, проєкт УТВ у 2020–2021 навчальному році динамічно розвивався,
залучав кошти. Викладачі проєкту пройшли підвищення кваліфікації з андрагогіки у провідних фахівців, розробили й виклали на платформі дистанційного
навчання ПУЕТ MOODLE 12 дистанційних курсів для ЛПВ, отримали досвід
одночасного проведення офлайн- і онлайн-занять у період карантинних обмежень. Проведене наприкінці навчального року опитування слухачів підтвердило
їх високий рівень задоволеності проєктом, було отримано лише позитивні
відгуки.
Очікувана загальна кількість слухачів УТВ із 1 вересня 2021 р. – 750 осіб,
які планується об’єднати у 26 академічних груп..
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2.2.4. Звіт про роботу Центру мистецтв і дозвілля
З метою забезпечення належних умов розвитку творчих здібностей та
організації дозвілля студентської молоді, активізації виховної роботи серед
студентів університету, духовного розвитку, формування здорового способу
життя й задоволення культурних потреб та організації відпочинку професорськовикладацького складу, співробітників та студентства в університеті діє Центр
мистецтв і дозвілля, на базі якого працюють такі гуртки та художні колективи:
• студентський народний хор «Явір»;
• народний фольклорний ансамбль професорсько-викладацького складу
«Яворина»;
• народний зразковий аматорський театр «Рандеву»;
• колектив естрадно-спортивного танцю «Екстрим»;
• вокальна студія;
• студія художнього читання;
• школа КВН.
При Центрі мистецтв і дозвілля діє професійна студія звукозапису, яка
допомагає в підготовці якісних виступів молодих і креативних студентів,
вокальних та декламаторських номерів для вечорів, конкурсів, фестивалів як в
університеті, так і за його межами.
У 2020–2021 навчальному році проведено Посвяту у студенти першокурсників, онлайн-концерти до Дня Університету, Дня студента, шоу конкурс
«Містер+Міс ПУЕТ».
Центр мистецтв і дозвілля постійно надавав допомогу в організації онлайнпривітань до визначних дат та відеоконкурсів, рекламних та іміджевих
відеороликів.
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2.2.5. Звіт про роботу студентської ради
У 2020–2021 навчальному році студентська рада університету
працювала в таких напрямах:
-

культурно-організаційний;
благодійності та волонтерства;
медіа та PR;
спортивний;
проєктно-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 було проведено такі
заходи:
Посвята у студенти першокурсників.
Онлайн День студента – царемонія нагородження студентів за номінаціями
«PUET AWARD».
Нічний квест по університету.
Онлайн шоу-конкурс «Містер і Місс ПУЕТ».
Онлайн День Університету – концертна програма.
Кінозал ПУЕТ.
У рамках напрямку благодійність та волонтерство в університеті
постійно реалізуються наступні заходи:
Збір речей та дитячих іграшок для людей, які цього потребують.
Благодійні ярмарки.
Відвідування притулків для тварин.
Допомога студентам, випускникам, викладачам та співробітникам, які
опинилися у складних життєвих обставинах.
Спортивний та оздоровчий напрям є одним із секторів студентської
ради. Протягом року було реалізовано такі заходи:
День студентського спорту.
Проведення тематичних руханок.
Акція «Міняю цигарку на цукерку».
Онлайн-лекції для студентів на тему «Наркотики – крок над прірвою».
Спортивний квест для студентів першого курсу.
Медіа та PR напрямок.
Проводилась активна робота з підтримки та наповнення сторінок у
соціальних мережах Студентської ради ПУЕТ та Інститутів. Створено інстаграмсторінку Інституту бізнесу та сучасних технологій. Проведено челенджі у
студентських соцмережах до Великодніх свят, серія відео від студентів до Дня
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, челендж до Дня вишиванки,
ностальжі челендж із відео та фото за рік навчання в університеті від студентів,
челендж до дня сім’ї «family challenge», відеопривітання до інших визначних дат
і професійних свят.
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Проєктно-науковий.
Студентська рада брала активну участь в організації студентських
наукових заходів, серед яких ХLІV Міжнародна наукова студентська
конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у
ХХІ столітті», присвячена 60-річчю Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі». Проведені опитування серед
студентів щодо якості надання освітніх послуг в університеті, освітнього
середовища, проблемних питань та побажань студентів. Представлені доповіді
на конференції стосовно покращення організації освітнього процесу, академічної
доброчесності.
Студентська рада брала участь у тренігах Науково-навчального інституту
лідерства, Інституту проєктів та інновацій, Школи волонтерів Полтавського
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді.
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2.3. Підприємництво
2.3.1. Звіт про роботу МІПК
Таблиця 1 – Звіт про роботу Міжгалузевого інституту підвищення
кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за 2020–2021 навчальний рік
Термін
виконання

Відповідальні
(посада, ПІБ)

Моніторинг конкурентного середовища,
асортименту та кількісних параметрів
просування післядипломних освітніх
послуг іншими закладами вищої освіти

Вересень 2020 р. –
серпень 2021 р.

Директор МІПК
Колісник Т. О.

Пошук і формування пропозицій з
упровадження нових освітніх продуктів

Вересень 2020 р. –
серпень 2021 р.

Постійне оновлення інформації на сайті
МІПК, розміщення новин, реклами

Вересень 2020 р. –
серпень 2021 р.

Участь у днях відкритих дверей ПУЕТ та
інших профорієнтаційних заходах

Вересень 2020 р. –
червень 2021 р.

Затвердження навчальних програм на
2020–2021 роки

Вересень 2020 р. –
червень 2021 р.

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

Вересень 2020 р. –
липень 2021 р.

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

Вересень 2020 р. –
серпень 2021 р.

Моніторинг якості надання послуг
слухачами МІПК

Вересень 2020 р. –
серпень 2021 р.

Ведення та контроль виконання
погодинного навантаження науковопедагогічними працівниками кафедр
університету

Вересень 2020 р. –
серпень 2021 р.

Підготовка до участі в конкурсному відборі
закладів освіти для організації підвищення
кваліфікації безробітних

Жовтень–листопад
2020 р.

Назва заходу

Директор МІПК
Колісник Т. О.,
методист 1 кат.
Сорока С. І.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
зав. лаб.
Стельнік Н. М.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
зав. лаб.
Стельнік Н. М.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
начальник науковометодичного відділу
ліцензування та
акредитації
Герман Н. В.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
директор ІЗДН
Іванов Ю. В.,
зав. лаб.
Стельнік Н. М.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
гол. бух., в.о. нач. ФЕУ
Зінчик С. М.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
методист 1 кат.
Сорока С. І.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
методист 1 кат.
Сорока С. І.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
методист 1 кат.
Сорока С. І.
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Продовж. табл. 1
Назва заходу

Термін
виконання

Організація та проведення навчання на
6-місячних курсах підвищення кваліфікації
(2 особи)

Вересень 2020р. –
серпень 2021р.

Організація та проведення підвищення
кваліфікації викладачів закладів освіти на
кафедрах університету (13 осіб)

Вересень 2020 р. –
серпень 2021 р.

Організація та проведення стажування НПП
Вересень 2020 р. –
закладів освіти на кафедрах університету
серпень 2021 р.
(39 осіб)
Організація та проведення виїзних курсів
підвищення кваліфікації на базі інших
закладів освіти (49 осіб)

Вересень 2020 р. –
серпень 2021 р.

Організація та проведення підвищення
кваліфікації викладачів за дистанційною
формою навчання (665 осіб)

Вересень 2020 р. –
серпень 2021 р.

Організація навчання на курсах підвищення
кваліфікації за програмою «Інновації в
бібліотечній справі: методи, підходи,
технології» (13 осіб)

Лютий–березень
2021 р.

Організація навчання на курсах підвищення
кваліфікації за програмою «SMMпросування платних послуг наукових
журналів» (10 осіб)

Листопад 2020 р.

Організація навчання на курсах підвищення
кваліфікації за програмою «Включення
журналів до наукометричних баз різних
країн» (15 осіб)

Листопад–грудень
2021 р.

Організація навчання на курсах підвищення
кваліфікації державних службовців апарату
Державної казначейської служби Україн,
які займають посади категорії «Б» у галузі
знань «Публічне управління та
адміністрування» за навчальною
програмою «Прийняття ефективних рішень
та впровадження змін
у процесі виконання завдань Державної
казначейської служби України» (60 осіб)

Червень 2021 р.

Відповідальні
(посада, ПІБ)
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
методист 1 кат.
Сорока С. І.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
методист 1 кат.
Сорока С. І.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
методист 1 кат.
Сорока С. І.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
методист 1 кат.
Сорока С. І.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
методист 1 кат.
Сорока С. І.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
директор ЦІЗОП
Діденко Л. М.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
д. е. н., проф.
Петрушенко Ю. М.
методист 1 кат.
Сорока С. І.
Директор МІПК
Колісник Т.О.,
д. е. н., проф.
Петрушенко Ю. М.
методист 1 кат.
Сорока С. І.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
методист 1 кат.
Сорока С.І.,
інженер-програміст
Глушко В. М.
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Продовж. табл. 1
Назва заходу
Організація навчання на курсах підвищення
кваліфікації державних службовців апарату
Державної казначейської служби Україн,
які займають посади категорії «В» у галузі
знань «Публічне управління та адміністрування» за навчальною програмою
«Поглиблення знань із питань діяльності
Державної казначейської служби України.
Ефективні комунікації та взаємодія в
команді» (180 осіб)
Організація навчання на курсах підвищення
кваліфікації державних службовців у галузі
знань «Публічне управління та адміністрування» за навчальною програмою «Особистісний розвиток та самооцінка як основа
ефективної професійної діяльності держслужбовців» (42 особи)

Термін
виконання

Відповідальні
(посада, ПІБ)

Червень–липень
2021 р.

Директор МІПК
Колісник Т. О.,
методист 1 кат.
Сорока С. І.,
інженер-програміст
Глушко В. М.

Вересень 2020 р. –
березень 2021 р.

Організація навчання на курсах підвищення
кваліфікації за навчальною програмою
«Використання віртуального навчального
середовища Moodle в сучасній
дистанційній освіті»
(21 особа)

Організація навчання на курсах підвищення
кваліфікації учасників антитерористичної
операції за програмою «Англійська мова»
(22 особи)

Вересень–грудень
2020 р.

Організація навчання на курсах підвищення
кваліфікації за програмою «Бухгалтерський
облік, звітність і розрахунки за податками +
автоматизація облікових задач у системі
BAS («01С: Підприємство 8.3» (5 осіб)

Жовтень 2021 р.

Проведення роботи з набору студентів на
військову підготовку офіцерів запасу за
контрактом (21 особа)

Лютий 2020 р. –
жовтень 2021 р.

Організовано та проведено навчальний збір
випускників військової кафедри (20 осіб)

Липень 2021 р.

Директор МІПК
Колісник Т.О.,
доц. кафедри УПЕП
к. е. н. Степанова Л. В.
методист 1 кат.
Сорока С. І.,
інженер-програміст
Глушко В. М.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
Директор ННІЗДН
к. е. н. Іванов Ю. В.,
інженер-програміст
Глушко В. М.,
методист 1 кат.
Сорока С. І.,
зав. лаб.
Стельнік Н. М.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
методист 1 кат.
Сорока С. І.,
зав. лаб.
Стельнік Н. М.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
доц. кафедри БОА
Ночовна Ю. О.,
доц. кафедри БОА
Любимов Н. О.,
методист 1 кат.
Сорока С. І.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
зав. лаб.
Стельнік Н. М.
Директор МІПК
Колісник Т. О.,
зав. лаб.
Стельнік Н. М.
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Таблиця 2 – Карта аналізу виконання заходів щодо управління ризиками в
діяльності Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів за 2020–2021 навчальний рік
Опис
ризику

Фактичний
рівень
Результативність
ризику
заходів*
(словесна
оцінка/ бал)*
Моніторинг змін рин- Прийняття управлін- Низький/2
кової кон’юнктури.
ських рішень щодо
Швидке реагування
впровадження в
на зміни ринку
освітню діяльність
освітніх послуг
затвердженого нового порядку підвищення кваліфікації,
а саме:
1) проаналізовані
особливості підвищення кваліфікації
педагогічних та
науково-педагогічних працівників
закладів освіти;
Коригувальні дії:
2) розроблено та
затверджено нові
навчальні програми
за рекомендованими
Кабінетом Міністрів
напрямами підвищення кваліфікації
відповідно до затверджених вимог;
3) адаптовано
існуючі навчальні
програми до нових
вимог порядку
підвищення кваліфікації
Підвищення рівня
Збереження контиНизький/2
якості надання
нгенту слухачів.
освітніх послуг
Порівняно із 2019–
2020 н. р. фактичний
контингент слухачів
у 2020–202 н. р.
зменшився лише на
13 %. Так, у 2019–
202 н. р. курси підвищення кваліфікації
пройшли 1 316 осіб,
а у 2020–2021 н. р.
1 136 осіб

Наслідки від
Запроваджені заходи
здійснення ризику уникнення, мініміза(позитивні та
ції та попередження
негативні)
впливу ризику

Зміна
кон’юнктури на ринку
освітніх
послуг

Втрата
потенційних
слухачів та
недовиконання
запланованого
набору
(ліцензійного
обсягу).
Зменшення
фінансових
надходжень

Високий
рівень
конкуренції
на ринку
освітніх
послуг

Втрата
потенційного
контингенту
слухачів.
Зменшення
фінансових
надходжень
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Продовж. табл. 2
Опис
ризику

Наслідки від
Запроваджені заходи
здійснення ризику уникнення, мініміза(позитивні та
ції та попередження
негативні)
впливу ризику

Порушення Зниження рівня
термінів
якості надання
підготовки освітніх послуг
навчальних
програм

Моніторинг і контроль
за процесом підготовки навчальних програм. Прийняття відповідних управлінських рішень
НедотриПорушення дого- Своєчасне інформумання завірних умов, невання замовників про
мовниками своєчасне надання терміни подачі заяв.
освітніх
освітніх послуг.
Спільна системна
послуг тер- Зниження рівня
робота із замовниками
мінів подачі якості надання
з формування континзаявок на
освітніх послуг.
генту слухачів
підвищення
кваліфікації
Зміни до
Втрата
Формування позитивЗаконів
потенційного
ного іміджу військової
України
контингенту
підготовки офіцерів
«Про
студентів ЗВО за запасу. Своєчасне інвійськовий програмою
формування потенційобов’язок і офіцерів запасу
ного контингенту стувійськову
ХНУПС
дентів про переваги
службу»
навчання, отримання
додаткової спеціальності, військового
звання та перспективи
подальшого працевлаштування
НевикоВтрата
Підвищення активнання плану контингенту
ності профорієнтаційформування студентів.
ної роботи, пошук ноконтингенту Зменшення
вих, більш результастудентів
фінансових
тивних, її форм. Своє(ліцензійнадходжень
часне прийняття упного обсягу)
равлінських рішень,
розроблення і впровадження коригувальних
дій
Недостатня Зниження якості
Консультування, підкомпетент- надання освітніх
вищення кваліфікації
ність НПП послуг
НПП ХНУПС щодо
ХНУПС у
використання інновавикористанційних, інформаційноні інноваційкомунікаційних ресурних, інфорсів. Належне викоримаційно-костання інноваційних,
мунікаційінформаційно-комуних ресурсів
нікаційних ресурсів в
в освітньому
освітньому процесі
процесі
НПП ХНУПС

Фактичний
рівень
Результативність
ризику
заходів*
(словесна
оцінка/ бал)*
Дотримання термінів Низький/2
підготовки навчальних програм відповідно до розпоряджень ректора
університету
Контроль за дотри- Низький/2
манням замовниками
освітніх послуг термінів подачі заявок
на підвищення кваліфікації дозволив
ритмічно здійснювати надання освітніх
послуг
Часткове зменшення Високий/8
контингенту
студентів ЗВО за
програмою офіцерів
запасу ХНУПС.
Набір 2020–2021 н. р.
склав 24 особи, а
2020–2021 н. р. –
21 особа.

Виконання плану
Низький/2
формування контингенту студентів відповідно до ліцензійного обсягу. Так, у
2020–2021 н. р. контингент студентів
становив 21 особу,
тобто 100 % від ліцензійного обсягу набору
Результативне вико- Низький/1
ристання інноваційних, інформаційнокомунікаційних ресурсів в освітньому
процесі всіма НПП
шляхом використання мультимедіа та
програмного забезпечення під час
проведення занять.
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Продовж. табл. 2
Опис
ризику

Наслідки від
Запроваджені заходи
здійснення ризику уникнення, мініміза(позитивні та
ції та попередження
негативні)
впливу ризику

Результативність
заходів*

Фактичний
рівень
ризику
(словесна
оцінка/ бал)*
Високий/8

Постійне
внесення
змін Територіальним
сервісним
центром у
процес
реєстрації
груп та
вимог до
організації
освітнього
процесу
Високий
рівень конкуренції в
м. Полтава
на ринку
освітніх
послуг
щодо підготовки водіїв
автотранспортних
засобів

Затримка процесу
реєстрації групи,
зміна термінів
навчання, втрата
конкурентоспроможності.
Зниження якості
надання послуг
замовнику

Швидке реагування на
зміни, запроваджені
Територіальним сервісним центром.
Прийняття відповідних
управлінських рішень,
розроблення та впровадження коригувальних дій

Дотримання всіх
вимог Територіального сервісного
центру щодо підготовки водіїв автотранспортних засобів, а саме термінів
подачі документів
(не пізніше ніж за
5 днів) та реєстрації
групи (не пізніше
ніж за 2 дні)

Втрата
потенційного
контингенту
слухачів.
Зменшення
фінансових
надходжень

Збереження контин- Помірний/6
генту слухачів автошколи шляхом забезпечення адекватної цінової політики
та урізноманітнення
автопарку автошколи
(оренда автомобілів з
автоматичною
коробкою передач)

Відсутність
власної
платформи
для проведення тестування слухачів в
онлайнрежимі

Зниження
ефективності та
рівня якості
надання освітніх
послуг

Моніторинг і швидке
реагування на зміни
ринку освітніх послуг
щодо підготовки водіїв
автотранспортних
засобів.
Моніторинг
відповідності
навчальних програм
вимогам замовників,
підвищення рівня
якості надання
освітніх послуг.
Прийняття
управлінських рішень,
розроблення та
впровадження
коригувальних дій
Вивчення та аналізування існуючих програм для тестування.
Призначення відповідального за розробку власної платформи
тестування

Обрано найбільш
зручну платформу
для використання
(https://vodiy.ua)

Низький/2
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2.3.2. Звіт про роботу Навчально-наукового Інституту проєктів та інновацій
Фонд чи/та назва конкурсу,
Творчий
Проект чи захід
у межах якого подається
Аплікант Термін подачі
колектив
заявка
ПІДГОТОВКА ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК ТА ВИКОНАННЯ ПРОЄКТІВ
Психологічна підтримка вразливих Міжнародний фонд
Жданюк Л.
ЦОДП
Вересень 2020
груп населення під час пандемії
«Відродження»
Пахомова І.
Партнери:
COVID-19 та в постпандемічний
Конкурс «Людяність і
Чайка І.
ПУЕТ
період
взаємодопомога»
ПОІПО
Європейський досвід упроваПрограма Еразмус+ Жан
Ткаченко А.
ПУЕТ
Лютий 2020
дження системи управління
Моне Модуль
Горячова О.
безпечністю харчових продуктів
Басова Ю.
(НАССР)
Губа Л.
Пахомова І.
Катеренчук Н.
Перегуда Ю.
Зінченко Л.
Пащенко Б.
Creative Spark – English
Британська Рада
Пахомова І.В.
ПУЕТ
02/09/2020
Clubs 20-21
У рамках реалізації
Іщенко В.Л.
програми Creative Spark
Кононенко О.

Лагерь женского лидерства
StudGo Women Camp

Регіональний офіс Фонду
Фрідріха Еберта «Діалог
Східна Європа»

Пахомова І.
Пивоварська К.

ЦОДП
Партнери:
ПУЕТ

09.09.2020

Реалізація

Відповідь

Виконання
проекту –
4 міс. Бюджет
148 400 грн
З вересня
2020 до 2024

Проєкт не
підтримано

Реалізація:
Навчання
викладачів –
жовтень 2020.
Проведення
English Club –
листопад
2020 – травень 2021.
Бюджет:
1 350 фунтів
Реалізація –
жовтень–грудень 2020.
Бюджет:
4 995 Є

Проєкт
підтримано й
реалізовано

Проєкт
підтримано й
реалізується

Проєкт не
підтримано
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Продовж. звіту
Фонд чи/та назва конкурсу,
Проект чи захід
у межах якого подається
заявка
Забезпечення доступу людей
Конкурс «Посилене
похилого віку (ЛПВ) до навчання з партнерство для сталого
використанням дистанційних
розвитку (2020-21)
технологій в умовах карантину
Уряд Швеції та ПРООН

Творчий
колектив
Чайка І. П.
Пахомова І. В.
Нестуля С. І.
Тереховська В. І.

Аплікант

Термін подачі

ЦОДП
10.09.2020
Патнери:
ПУЕТ
Світло надії
Інститут
розвитку
міста Полтавської
міської ради
ЦОДП
Заявка
Партнер:
14.09.2020
ПУЭТ

Заявка и проведение воркшопа
Неделя гражданского
«Проектная деятельность в
образования EENCE 2020
развитии гражданского общества» «Исскуство жить вместе»
для стран Восточного Партнерства

Пахомова И.

Заявка Creative Spark Champion

Британська Рада в України

Пахомова І.
Усьтян О.

ПУЕТ
ЦОДП

Освітній ХАБ. Підтримка самозайнятості і підприємництва (автор –
Нестуля С. І.)
Проведення навчання щодо впровадження системи НАССР для операторів ринку харчових продуктів,
м. Полтава (автор Ткаченко А.С.)
Бухгалтерські курси для учасників
АТО та осіб, переселених із тимчасово окупованих територій за
програмою «Бухгалтерський,
фінансовий та податковий облік
+1С: Бухгалтерія для України
(автор Ночовна Ю. О.)

План реалізації Стратегії
економічного розвитку
Полтавської об’єднаної
територіальної громади на
період 2021–2023 року.
Департамент економіки і
інвестицій Полтавської
міської ради

Нестуля С. І.

Реалізація

Відповідь

Реалізація – Проєкт не
жовтень–
підтримано
листопад
Бюджет:
1 692 668 грн.
Сума гранту:
626 108,00 грн
Воркшоп
проведено

ПУЕТ

Дата
проведения:
07.10.2020
17.00-19.00
https://cew.een
ce.eu/glavnaja/
17.09.2020
Грудень
2020–березень 2021
Вересень 2020
–

Ткаченко А. С.

ПУЕТ

Вересень 2020

–

Внесено до
програми

Ночовна Ю. О.

ПУЕТ

Вересень 2020

–

Внесено до
програми

Проект
підтримано
Внесено до
програми
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Продовж. звіту
Фонд чи/та назва конкурсу,
Проект чи захід
у межах якого подається
заявка
Проведення навчання для бізнесу План реалізації Стратегії
«Публічні закупівлі за новим алго- економічного розвитку
ритмом» (автор Дмитренко О. А.). Полтавської об’єднаної
Проведення чемпіонату з підпри- територіальної громади на
період 2021–2023 року.
ємницької діяльності серед старДепартамент економіки і
шокласників «Крок до бізнесу»
інвестицій Полтавської
міської ради
Навчальний тренінг «Креативне
Марафон підтримки підпідприємництво»
приємництва, програма
«Бізнес-Влада-Наука як
взаємодія для результату»
Департамент економіки і
інвестицій Полтавської
міської ради

Навчальний тренінг «Інтелектуальна власність: від ідеї створення нового продукту до реалізації інноваційного проєкту
Навчальний тренінг «Посилення
спроможності МСП в участі в
публічних закупівлях»
Навчальний тренінг «Посилення
спроможності туристичного
бізнесу через використання
культурно-природньої спадщини
(Створення програм інтерпретації)»

Творчий
колектив

Аплікант

Термін подачі

Реалізація

Відповідь

Дмитренко О. А. ПУЕТ

Вересень 2020

–

Внесено до
програми

Юрко І. В.

ПУЕТ

Вересень 2020

–

Внесено до
програми

Пахомова І. В.
Ткаченко А. С.
Устьян О. Ю.
Шимановська
Л. М.
Юрко І. В.
Михайленко О. М.
Лісіца В. В.
Зінчик С. М.
Пащенко Б. Ю.
Басова Ю. О.
Пахомова І. В.
Пащенко Б. С.
Зінчик С. М.
Дмитренко О. А.
Пахомова І. В.
Пащенко Б. С.
Зінчик С. М.
Барибіна Я. О.
Пахомова І. В.
Пащенко Б. С.
Зінчик С. М.

ПУЕТ

Вересень 2020 19-20.09.2020 Підтримано та
проведено

ПУЕТ

Вересень 2020 25.09.2020

Підтримано та
проведено

ПУЕТ

Вересень 2020 26.09.2020

Підтримано та
проведено

ПУЕТ

Вересень 2020 07.10.2020

Підтримано та
проведено

56

Продовж. звіту
Проект чи захід
Онлайн-форум
«Упровадження системи
НАССР для операторів
ринку харчової продукції»
Онлайн-семінар «Кращі кейси регіональних туристичних організацій України»
Програма підтримки ММСП
для покращення доступу до
організованих ринків збуту
продукції

Creative Spark Marathon

Фонд чи/та назва конкурсу,
у межах якого подається
заявка
Марафон підтримки підприємництва, програма
«Бізнес-Влада-Наука як
взаємодія для результату»
Департамент економіки і
інвестицій Полтавської
міської ради
Програма USAID з аграрного й сільського розвитку
(АГРО). Програма покращення доступу ММСП до
організованих ринків збуту
продукції (06)
У рамках релізації проєкту
Creative Spark

Creative Spark Poltava 20-21 Британська Рада

Творчий
колектив

Аплікант

Термін подачі

Реалізація

Відповідь

Ткаченко А. С.
Пахомова І. В.

ПУЕТ

Вересень 2020 20.10.2020

Підтримано та
проведено

Барибіна Я. О.
Пахомова І. В.

ПУЕТ

Вересень 2020 27.10.2020

Підтримано та
проведено

Ткаченко А. С.
Пахомова І. В.

ЦОДП

02.10.2020

Пахомова І. В.
Устьян О. Ю.
Юрко І. В.
Лісіца В. В.
Михайленко О. М.
ШимановськаДіаніч Л. М.
Іванов Ю. В.
Пахомова І. В.
Устьян О. Ю.

ПУЕТ (всі
локальні
центри й
філії університету в
Україні)

ПУЕТ
ЦОДП

–

06.10.2020

Реалізація – з Проєкт не
01.12.2020 – підтримано
12 місяців.
Вартість
1 202 480 грн
5-9.10.2020

Захід
проведено за
рахунок
фінансування
Британської
Ради

Реалізація:
Проєкт
2020–
підтримано та
2021 н. р.
реалізовано
20 000 фунтів
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Продовж. звіту
Фонд чи/та назва конкурсу,
Проект чи захід
у межах якого подається
заявка
Проєкт Social Student Companies To School of Me
Activate the Youth
Child Fund Deutschland e.V.
Шкільне соціальне підприємництво Міністерство закордонних
справ ФРН

Організація і проведення Дня
кар’єри ЄС в Полтаві 2020

Представництво ЄС

Проєкт «Ініціатива академічної
доброчесності та якості освіти»

Американська рада з
міжнародної освіти
МОН
Програма підтримки
секторальної політики –
Підтримка регіональної
політики Міністерство
розвитку громад та
територій України

Мережа розвитку бізнескомпетентностей для креативних
індустрій

Творчий
колектив
Пахомова І. В.
Манжура О. В.
Юрко І. В.
Шилов В.
Павленко А.

Пахомова І. В.
Манжура О. В.
Нестуля С. І.
Перегуда Ю. В.
Пащенко Б. С.
Івасенко О. А.
Юрко І. В.
Делія О. В.
Іванов Ю. В.
Вергал. К. Ю.
Сарапин В. В.
Педченко Н. С.
Пахомова І. В.

Аплікант

Термін подачі

Реалізація

ЦОДП
13.10.2020
–
Партнери:
ПУЕТ
БО «Світло
Надії»
ГС «Соціальне підприємство
«Навчальновиробничий
центр»
ПУЕТ
Березень 2020 22.10.2020
Полтавськи
13 000 грн.
й обласний
центр
зайнятості

ПУЕТ

30.10.2020

Заявник:
03.11.2020
Державне
агентство
України з
питань
мистецтв та
мистецької
освіти

Відповідь
Проект не
підтримано

Проєкт
підтримано та
реалізовано

2020-2021 н.р. Проєкт
підтримано та
реалізовано
7 311 000 грн Проєкт не
2020–2021 рр. підтримано
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Продовж. звіту
Проект чи захід
Мережа розвитку бізнескомпетентностей для креативних
індустрій

Фонд чи/та назва конкурсу,
Творчий
у межах якого подається
колектив
заявка
(Програма регіонального
Пахомова І. В.
розвитку: 4. Розвиток
людського потенціалу.
Напрям програми регіонального розвитку: 4.2.
Інституції та мережі)

Active Citizens Сamp online:
House of Europe
Ефективні комунікації у громаді – British Council
як бути почутим
Підприємництво для культурних і
креативних індустрій

Студенти ІБСН
Огуй Ярослав
Тимченко
Владислав
УКФ
Пахомова
Назва конкурсної програми: Ткаченко
Навчання. Обміни.
Устьян
Резззеденції. Дебюти
Кулібаба
Назва ЛОТ-у: Лот 1.
Колісник
Освітні програми
Сорока
Юрко
Лісіца
Михайленко
Іванов
ШимановськаДіаніч
Глушко
Водяник
Любімов
Пащенко

Аплікант

Термін подачі

Реалізація

Відповідь

Партнери:
03.11.2020
PPV
Knowledge
Networks
(Львів),
Полтавський
університет
економіки і
торгівлі,
Харківська
державна
академія
дизайну та
мистецтв
ПУЕТ
16.11.2020

7 311 000 грн Проєкт не
2020–2021 рр. підтримано

2020–
2021 н. р.

Проєкт не
підтримано

ПУЕТ
Materahub
Італія

2021 рік

Проєкт не
підтримано

16.01.2021

59

Продовж. звіту
Проект чи захід
Меморії до 130-річчя із дня
народження Юрія Клена

Фонд чи/та назва конкурсу,
у межах якого подається
заявка
УКФ
Знакові події
ЛОТ 3. Знакові постаті
української культури

Творчий
колектив

Пивоварська
Пахомова
Петренко
Сарапин
Шара
Усанов
Тодорова
Пащенко
Водяник
Кулібаба
Креативність для креативність
УКФ
Пахомова
Програма. Культура для
Лозова
змін. ЛоТ. УкраїноШимановська
британська співпраця
Радуловіч
Проєкт «Сприяння розвитку
До включення до Програми Пахомова
креативного підприємництва в
підвищення конкурентоУстьян
Полтаві»
спроможності МСП на
2018–2022 рр.
Проєкт «Посилення спроможності До включення у Програму Нестуля О.
МСП шляхом підвищення рівня
підвищення конкурентоПахомова
особистісних і бізнес-компетент- спроможності МСП на
ностей»
2018–2022 рр.
Digitalization of education in Poltava Посольство Фінляндії
Клименко В.
region as a Factor that mitigates the
Франко Л.
negative impact of the Covid-19 crisis
Туль С.
on the learning process of vulnerable
groups

Аплікант
ПУЕТ

Термін подачі
16.01.2021

Реалізація
2021 рік

Відповідь
Проєкт не
підтримано

ПУЕТ
01.02.2021
Університет
Портсмута

2021
Проєкт
Бюджет:
підтримано та
654 170,00 грн реалізовується

ПУЕТ

04.02.2021

150 000,00 грн Внесено до
програми

ЦОДП
ПУЕТ

04.02.2021

200 000,00 грн Внесено до
програми

БО «Світло 12.02.2021
Надії»
ПУЕТ

–

Заявка на
розгляді
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Продовж. звіту
Фонд чи/та назва конкурсу,
Творчий
у межах якого подається
Аплікант
колектив
заявка
Проєкт «Інклюзія 360»
Гранти на персональні
Матвієнко Ю. С. ПУЕТ
проекти. Робота з молоддю. Пахомова І. В.
Партнер –
House of Europe
Перегуда Ю. В.
Утенівська
колегія/
Утенівський
університет
прикладних
наук (Литовська
Республіка)
https://www.
utenoskolegija.lt
Лідерство: уроки видатних
Посольство США
Нестуля О. О.
ЦОДП
підприємців США
Програма малих грантів
Нестуля С. І.
ПУЕТ
публічної дипломатії
Пахомова І. В.
США-Освіта
Інтернет-грамотність для ЛПВ
BEARR: Trust Small Grants Пахомова
ЦОДП
Чайка
ПУЕТ
Горячова
УТВ
Верезомська
Стеценко
Полтава креативна – стратегія змін Проєкт соціальної дії
Пахомова
ПУЕТ
Програма Активні
Устьян
ЦОДП
громадяни
Ко-Імпакт
Британська Рада
Центр
розвитку
культури
День кар’єри ЄС 2021
Представництво ЄС
Пахомова
ПУЕТ
Манжура
Матвієнко
Перегуда
Івасенко
Проект чи захід

Термін подачі

Реалізація

Відповідь

15.02.2021

3939,94Є

Проєкт не
підтримано

15.02.2021

39 950 $
# 030-EDU2021-1

Проєкт не
підтримано

15.02.2021

3 000 фунтів

Проєкт не
підтримано

15.02.2021

60 000 грн

Проєкт не
підтримано

19.02.2021

На 20.10.2021 Проєкт
підтримано
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Продовж. звіту
Фонд чи/та назва конкурсу,
Творчий
у межах якого подається
колектив
заявка
Заявка на Форум вищої освіти
Міжнародний Фонд
Пахомова
Відродження
Комітет з питань освіти,
науки та інновацій ВРУ
Забезпечення доступу людей похи- Програма безпеки Кусаноне, Пахомова
лого віку (ЛПВ) до навчання з
Японія
Матвієнко
використанням дистанційних
Івщенко
технологій в умовах карантину
Проект чи захід

Robo-Maker Faire

Дім Європи
Гранти міжнародної
співпраці

Матівєнко
Пахомова

Уроки креативності

Дім Європи
Гранти міжнародної
співпраці

STEAM Embassy

Пахомова
Устьян
Ткаченко
Олександр
Матвієнко
Пахомова

Public Diplomacy Small
Grants Competition –
Education Посольство США
Global Innovation Fund
Горбунова О.
Гудзь Т.

E-Academy of Personal Finance

Підготовка двох проєктів та участь Литовському бізнес-універу конкурсі «Міжнародне соціальне ситеті прикладних наук
підприємництво»
(м. Клайпеда)
– «Екологічний хостел»;
– «Повторна перерабока деревени»

Аплікант

Термін подачі

Реалізація

Відповідь

ПУЕТ

19.02.2021

На 24.04.2021 Не підтримано

ПУЕТ
КО Інститут
розвитку
міста Полтавської
міської ради
ПУЕТ
Вільньска
Колегія
(Литва)
ПУЕТ
ЦРК
Університет
Портсмуту
ЦОДП
ПУЕТ –
партекр
ПУЕТ

31.03.2021

На 2022 р

Юрко І. В зі
ПУЕТ
студентами групи
ГРС-41 Кирилом
Фірсовим і Анжелою Красножоненко, студентами групи ПТЛ-21
Ярославом Огуй і
Валентином
Филенком

Заявка на
розгляді

POL-334/21

20.04.2021

2021 р.

Проєкт не
підтримано

20.04.2021

2021

Проєкт не
підтримано

20.04.2021

2021

Проєкт не
підтримано

23/04/2021

https://www.gl Заявка на
obalinnovation. розгляді
fund/form/
22-23.04.2021 Проєкти
підтримані,
студенти взяли
участь у
конкурсі

березеньквітень 2021
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Продовж. звіту
Проект чи захід
Музей у ЗD

Фонд чи/та назва конкурсу,
Творчий
у межах якого подається
колектив
заявка
Інфраструктурний проєкт
Матвієнко
Дім Європи
Пахомова

Інклюзія 360

Дім Європи
Персональний проєкт у
сфері освіти
Впровадження Програми
Програма вдосконалення
вдосконалення викладання у ПУЕТ викладання у вищій освіті
в умовах змішаного навчання
України
Британська Рада
Creative entrepreneurship women
boot camp

Канадський фонд підтримки
місцевих ініціатив
Еразмус+Жан Моне Модуль
Еразмус+Жан Моне Модуль

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

Еразмус+Жан Моне Модуль

Аплікант

Термін подачі

ЦОДП

26.04.2021

Матвієнко
Пахомова

ПУЕТ

Вергал
Пахомова
Матвієнко
Нестуля С.
Кузьменко О
Пахомова
Устьян
Кафедра бухг
обліку
Іваннікова
Стрілець
Розробник:
Пахомова
Устьян
Команда :
Ткаченко
Басова
Шимановська
Пахомова
Устьян
Юрко
Артеменко
Дацько (львів)
Ткачук (львів)

Реалізація

Відповідь
Проєкт не
підтримано

Квітень 2021

Закупка
обладнання
для зд прінтінга
2021

ПУЕТ

19.05.2021

2021

Проєкт не
підтримано

ПУЕТ

25.05.2021

2021

ПУЕТ

02.06.2021

2021–2024

ПУЕТ

02.06.2021

2021–2024

ПУЕТ

02.06.2021

2021–2021

Проєкт не
підтримано
Заявка на
розгляді
Заявка на
розгляді
Заявка на
розгляді

Проєкт не
підтримано
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Продовж. звіту
Проект чи захід
Implementation of European digital
didactics studies in Ukrainian
educational space

Study of the European experience of
organic business

«Кроскультурна освіта: Україна –
Європейський
Союз»/«Cross-cultural education:
Ukraine – European Union»
Молодіжні філософські студії:
філософія від А до Я
Полтавський молодіжний
фестиваль реклами

Фонд чи/та назва конкурсу,
Творчий
у межах якого подається
Аплікант
колектив
заявка
Еразмус+Жан Моне Модуль Розробники:
ПУЕТ
Матвієнко Ю. С.
Нестуля С. І.
Вергал
Пахомова

Реалізація

Відповідь

02.06.2021

2021–2024

Заявка на
розгляді

02.06.2021

2021–2024

Заявка на
розгляді

ПУЕТ

02.06.2021

2021–2024

Заявка на
розгляді

ПУЕТ

02.06.2021

2021–2024

Заявка на
розгляді

ПУЕТ

07.06.2021

Мікропроєкт В очікуванні
99 450,00 грн голосування

Команда:
Матвієнко Ю. С.
Нестуля С. І.
Вергал
Кононець
Еразмус+Жан Моне Модуль Розробники:
ПУЕТ
Ткаченко
Пахомова
Команда:
Ткаченко
Пахомова
Катеренчук
Горячова
Басова
Губа
Еразмус+Жан Моне Модуль Пивоварська
Петренко
Тодорова
Кононець
Еразмус+Жан Моне Модуль Пивоварська
Усанов
+ще хтось!
Бюджет участі
Іваннікова
Марина

Термін подачі
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Продовж. звіту
Проект чи захід
Гастрономічна студія «Poltava
Gastro Travel»
Development of creative
entrepreneurship in Ukraine

Фонд чи/та назва конкурсу,
Творчий
у межах якого подається
колектив
заявка
Бюджет участі
Левченко Юлія
International Fund for Cultural Пахомова
Diversity
Устьян
Diversity of Cultural
Expressions Section
Culture Sector
UNESCO

Аплікант

Термін подачі

Реалізація

Відповідь

ПУЕТ

09.06.2021

Малий проєкт В очікуванні
497 500,00
голосування

Poltava University
of Economics and
Trade
Simon Kuznets
Kharkiv National
University of
Economics
(Center for
Creative
Entrepreneurship
Development)
Ukrainian
Engineering
Pedagogics
Academy (Center
for Creative
Entrepreneurship
Development)
Gwara Media
Tech StartUp
School
Kyiv National
Economic
University
Ivano-Frankivsk
National Technical
University of Oil
and Gas
CONSORZIO
MATERA HUB
Industrie Culturali
e Creative /
MATERHUB
Coventry
University
(International
Centre for
Transformational
Entrepreneurship

16/06/2021

2022–2024

Заявка на
розгляді
16.06.2021
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Продовж. звіту
Проект чи захід
Пропозиції щодо консультування
МСП Полтавської області

Курс «Проєктно-грантова
діяльність»
Курс «Проєктно-грантова
діяльність»
Розробка програми тренінгу в рамках проведення конкурсу інвестиційних проєктів «Горизонти
Полтавщини»
Проведення експертної оцінки
23 інвестиційних проєктів у
рамках конкурсу «Горизонти
Полтавщини»
Проведення навчання в рамках
конкурсу інвестиційних проєктів
«Горизонти Полтавщини»
Проведення експертної оцінки 14
інвестиційних проєктів у рамках
конкурсу «Горизонти Полтавщини
Практичний семінар «Від
продукту до бренду»

Фонд чи/та назва конкурсу,
Творчий
у межах якого подається
колектив
заявка
Програма економічного роз- Пахомова
витку Полтавської ОДА і
План її реалізації на 2021 р.

Аплікант
ПУЕТ

Термін подачі
Липень 2021

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ/КУРСИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИКУ
Освітній курс для МІПК
Пахомова І. В.
ПУЕТ
29.09.2020

Реалізація
Осінь–зима
2021
Бюджет:
170 000 грн
–

Відповідь
Пропозиції
підтримані

+

Для студентів освітньої
програми Право

Пахомова І. В.

ПУЕТ

Полтавська ОДА

Юрко І. В.
Пахомова І. В.

Полтавська ОДА

Пахомова І. В.

Полтавська ОДА

Юрко І. В.
ПУЕТ
Пахомова І. В.
Михайленко О. М.
Юрко І. В.
ПУЕТ
Пахомова І. В.

19,21,23,29.10. 30 000 грн
2020
9–18.11.2020

–

+

Івасенко О. А.
Пахомова І. В.
Департамент
маркетингу

26.11.2020

–

+

Полтавська ОДА

Центр інформаційної
підтримки бізнесу м. Суми
за підтримки ЄБРР у рамках
ініціативи ЄС #EU4Business.

+

ПУЕТ

Вересень 2020 Вересень–
листопад
2020
Жовтень 2020 Жовтень 2021

ПУЕТ

13.10.2020

Жовтень 2021

+

ЦІПБ
м.Суми
ПУЕТ

+

+
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Продовж. звіту
Проект чи захід
Проведення онлайн-семінару для
школярів м. Полтава «Як організувати власну справу і з чого
почати власний бізнес?»
Цикл вебінарів

Стратегічне планування для успішних організацій із розвитку
підприємництва

Фонд чи/та назва конкурсу,
Творчий
у межах якого подається
Аплікант
колектив
заявка
УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ
Фестиваль Сіті-фест
Балабан М. П.
ПУЕТ
Полтавська міська рада
Юрко І. В.
Щорічний форум підприєм- Іванов Ю. В
ців міста «Спільна робота –
спільні надходження»
Проєкт «Розвиток
Басова Ю. О.
ПУЕТ
міжрегіогальної мережі
трансферу технологій»,
Український інститут
науково-технічної
експертизи та інофрмації

Школа організацій з розвит- Пахомова І. В.
ку підприємництва «Pозвиток завдяки співпраці»
USAID
«Конкурентоспроможна
економіка України»
Підготовка та проведення лекції
У рамках курсу
Пахомова І. В.
«Проєктна діяльність у ПУЕТ»
«Університетська освіта»
Досвід упровадження європейських Участь і тези матеріалів
Пахомова І. В.
освітніх курсів у сфері безпечності конференції «Якість і
харчових продуктів в освітній
безпечність харчової
процес ЗВО через проєктну
продукції і сировини –
діяльність
проблеми сьогодення»,
Львівський торговельноекономічний університет

Термін подачі

Реалізація

Відповідь

1-4 вересня
2020

–

+

17.09.2020
23.09.2020
29.09.2020

http://puet.edu.ua
/uk/news/ukrayi
nskyy-instytutnaukovotehnichnoyiekspertyzy-tainformaciyi-uramkahvykonannyaproyektu

+

ПУЕТ

15.09.2020

https://www.fa
cebook.com/ev
ents/59516379
7819827/

+

ПУЕТ

18.09.2020

–

+

ПУЕТ

18.09.2020

–

+
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Продовж. звіту
Фонд чи/та назва конкурсу,
Творчий
у межах якого подається
колектив
заявка
Участь у засіданні комітету Полтавська міська рада
Пахомова І. В.
із Плану реалізації Стратегії
Карпенко Є.
економічного розвитку
Ткаченко А. С.
Полтавської об’єднаної
Ночовна Ю. О.
територіальної громади на
Дмитренко О. А.
період 2021–2023 року.
Юрко І. В.
Департамент економіки та
інвестицій Полтавської
міської ради
Розробка бізнес-плану з
Проєкт «Розвиток
Пахомова
комерціалізації об’єктів
міжрегіогальної мережі
права інтелектуальної
трансферу технологій»,
власності. Взаємодія з
Український інститут
потенційними інвесторами науково-технічної
експертизи та інофрмації
Зустріч з експертом
ПРОМІС
Пахомова
Проєкту ПРОМІС Кентом
Ткаченко
МакМаліним
Юрко
Устьян
Онлайн-дискусія «Як владі і ГО
Представництво ЄС
Пахомова
втілити проєкт за підтримки ЄС:
успішні кейси»
Онлайн-інтерв’ю в рамках
Національний Еразмус+
Пахомова
Erasmus+ Marathon
офіс в Україні
Перегуда
Проект чи захід

Онлайн-хакатон «HACK4GOOD:
як зацікавити дівчат технологіям»

CSR Ukraine
Посольство Швеції

Аплікант

Термін подачі

Реалізація

Відповідь

ПУЕТ

24/09/2020

–

+

ПУЕТ

29.09.2020

–

+

ПУЕТ

06.10.2020

–

+

ПУЕТ

12.10.2020

ПУЕТ

Анна Кратенко
ПУЕТ
Ульяна Ковальова
Студенти ІБСТ

https://youtu.b
e/85cUGhG8e
wk
15.10.2020
https://www.fa
cebook.com/w
atch/?ref=save
d&v=5411886
46745287
27–29.10.2020
–

+

+

+
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Продовж. звіту
Фонд чи/та назва конкурсу,
у межах якого подається
заявка
Засідання робочої групи з розробки Департамент економічного
Стратегії регіонального розвитку розвитку, торгівлі та
Полтавської області 2021–2027
залучення інвестицій
Полтавської ОДА
Вебінар «MEREZHA: Self promo
MEREZHA. ПЛАТФОРМА
експерта, де межа?»
ЕКСПЕРТНИХ РІШЕНЬ
Участь у роботі експертної групи ПУЕТ
«Туризм»
Участь у роботі експертної групи ПУЕТ
«Право»
Внутрішній аудит
ПУЕТ
Організація щорічних конкурсів
Офіс програми імені
імені Фулбрайта
Фулбрайта в Україні.
Інстиут міжнародної освіти
Проект чи захід

Творчий
колектив

Аплікант

Термін подачі

Реалізація

Відповідь

Пахомова

ПУЕТ

06.11.2020

–

+

Пахомова

ПУЕТ

19.11.2020

–

+

ПУЕТ

01.12.2020

–

+

Пахомова

ПУЕТ

01.12.2020

–

+

ПУЕТ
ПУЕТ

02.03.2021
17.03.2021

–
–

+
+

ПУЕТ

25/03/2021

–

Онлайн-презентація навчальних
форматів «Навчаємо підприємництву: хто і як? Досвід
партнерів Creative Spark

Британська Рада в Україні

Пахомова
Перегуда
Пахомова
Скрипник
Бородай
Ткаченко
Пахомова

Участь у ресертифікаційному
аудиті
Збір інформації (звіт) заходів у
рамках реалізації концепції
Полтава 2030

ПУЕТ

Пахомова

ПУЕТ

27.04.2021

–

Інститут розвитку міста
ПМР

Пахомова
Манжура

ПУЕТ

17.05.2021

–

Висвітлено
успішний кейс
ПУЕТ із
навчання підприємництва
+
+
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2.3.3. Звіт про роботу школи НАССР
У 2020–2021 н. р. було укладено договір із ТОВ «Гадячкрупи» на навчання
персоналу, а також із Кременчуцькою гімназією № 24 на розроблення
документації за системою НАССР.
Тренерами «Школи НАССР» було написано практичний посібник
«Упровадження системи НАССР для операторів ринку харчових продуктів» у
рамках міської програми, ініційованої Департаментом економіки та інвестицій
Виконавчого комітету Полтавської міської ради «Бізнес-Влада-Наука як
взаємодія для результату» спільно з Полтавським університетом економіки і
торгівлі. Також у рамках цієї ж програми проведено онлайн-форум «Упровадження системи НАССР для операторів ринку харчової продукції».
Тренерами «Школи НАССР» реалізовувався проєкт за напрямом Жан
Моне «Європейський досвід упровадження системи НАССР» (залучений обсяг
фінансування – 30 000 євро), кількість слухачів – 30 (локалізація з усієї України).
Також тренерами подано нову проєктну заявку за напрямом Жан Моне «Європейські практики ведення органічного бізнесу». Подано три статті у наукометричні видання, у тому числі опублікована стаття у виданні, яке індексується в
базі даних Scopus.
Керівником «Школи НАССР» А. Ткаченко взято участь у семінарі-нараді
для шеф-кухарів Карлівської ОТГ щодо реформування системи харчування під
егідою О. Зеленської, а 26 серпня – у педагогічний конференції в м. Горішні
Плавні.
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2.3.4. Звіт про роботу Полтавського обласного бізнес- інкубатора
У 2020–2021 навчальному році виконання поставлених завдань МБЦ
здійснювалася через проведення інформаційно-консультативної роботи з
тематики: організація власної справи; розробка бізнес-планів; організаційноправові питання підприємництва; фінансові питання; податковий облік;
проведення маркетингових досліджень.
Трьома напрямами підготовки до підприємницької діяльності, що пропонує МБЦ, є:
- проведення тренінгів, круглих столів із підприємцями, вебінарів;
- консультації діючим підприємцям і тим, хто хоче започаткувати власну
справу, консультативна допомога у створенні бізнес-проєктів, організація і
участь у конкурсах, допомога у встановленні бізнес-контактів;
- популяризація і пропаганда підприємницької діяльності серед не студентської молоді, підвищення рівня обізнаності молоді з питань розвитку підприємництва.
1 напрям
Проведення круглих столів учасників МБЦ із підприємцями Шубіним
Олексієм (інтернет-магазини) і Мостовенко Наталією (студія архітектури й
дизайну).
Особливостями роботи МБЦ у минулому навчальному році була активна
участь МБЦ у проєкті Creative Spark із розвитку креативного підприємництва.
Це дозволило залучити в роботу МБЦ не лише студентів, але й не студентську
молодь, яка бажала організувати власну справу, а також не студентську молодь.
Було організовано:
- Creative Spark Marathon! Вересень 2020 р. Узяли участь 120 студентів
коледжів;
- Boot Camp «Креативне підприємництво» для студентів ПУЕТ і не
студентської молоді – квітень 2021 р.;
- тренінги для підприємців із креативного підприємництва – червень
2021 р.;
- надання індивідуальних консультацій із розробки бізнес-ідеї та
підготовки бізнес-пітчу – 20 студентів і молодь до 35 років.
2 напрям.
Консультативна допомога у створенні бізнес-проєктів проводилася тренерами МБЦ у дистанційній формі. У роботі МБЦ брали участь 18 учасників, які
розробили власні бізнес-проєкти. За результатами роботи були підготовлені тези
та виступи на студентській конференції в кількості 10 учасників.
Участь учасників МБЦ у Міжнародному конкурсі соціального підприємництва, який був проведений Литовським бізнес-університетом прикладних
наук (м.Клайпеда). На конкурс були представлені два проєкти: «Екологічний
хостел» студентами групи ГРС-41 Фірсовим Кирилом і Красножоненко Анжелою та проєкт «Повторна переробка деревини» студентами групи ПТЛ-21 Огуй
Ярославом і Филенком Валентином – 22 та 23 квітня 2021 р.
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Участь тренерів та експертів МБЦ у навчанні та проведенні конкурсу
інвестиційних проєктів «Горизонти Полтавщини» (Полтавська ОДА).
14 травня 2021 р. на запрошення «Ювелірного Дому ZARINA» та його
засновниці Наталії Нетовкіної учасники МБЦ відвідали Junior Fashion Week
сезону весна-літо 2021. Захід відбувся у м. Київ у Конгресно-виставковому
центрі «Парковий».
Тренінг із розвитку професійних якостей спеціалістів із колективом
багатопрофільного ТОВ «Vivat Провінція», лютий 2021 р.
3 напрям
Круглий стіл на тему «Сучасні тенденції розвитку підприємництва в
Полтаві», 16 вересня 2020 року, Полтавський кооперативний коледж (спільно з
Балабан М. П.)
Дні науки з учнями школи № 26 м. Полтава. Жовтень 2020 р.
«Крок до бізнесу» – чемпіонат з основ підприємництва серед старшокласників м. Полтава, грудень 2020, 3 гри онлайн (34 школяра).
«Крок до бізнесу» – чемпіонат із торговельного підприємництва серед
студентів 7 коледжів, лютий 2021 року, 10 онлайн-ігор (33 студенти).
«Крок до бізнесу» – чемпіонат Полтавської області з основ підприємництва серед старшокласників, березень-квітень 2021, 12 ігор онлайн (226 школярів).
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2.3.5. Звіт про роботу тренінгової академії «Інтерлінгва»
Назва заходу

Відповідальні
(посада, ПІБ)
Узято участь у 27 міжнародній конфе- Керівник тренінгової
ренції спілки германістів України «Ні- академії «Інтерлінгва»
мецькі студії в транскультурних просто- Кобзар О. І.
рах: теорія та практика»
Організовано творчий конкурс із теми Керівник тренінгової
«Сучасне розуміння поняття «переклад» академії «Інтерлінгва»
серед студентів, майбутніх філологів- Кобзар О. І
перекладачів
Організовано роботу курсів із німецької Керівник тренінгової
мови
академії «Інтерлінгва»
Кобзар О. І.
Старший викладач
Дзекун Ю. О.
Організовано зустріч студентів-магіст- Керівник тренінгової
рантів освітньої програми 035.041 «Гер- академії «Інтерлінгва»
манські мови та літератури (переклад Кобзар О. І.
включно), перша – англійська» з німець- Старший викладач
ким письменником-публіцистом Крісто- Дзекун Ю. О.
фом Брумме (Вільний університет,
Берлін)
У рамках «Лінгвафесту» проведено Керівник тренінгової
вікторину «Kahoot» на тему «Що я знаю академії «Інтерлінгва»
про Німеччину»для школярів міста
Кобзар О. І.
У рамках «Лінгвафесту» проведено Керівник тренінгової
конкурс есе німецькою мовою на тему академії «Інтерлінгва»
«Навчання в часи коронавірусу» серед Кобзар О. І.
студентів і школярів міста
Узято участь у семінарі «Von Influencer Керівник тренінгової
bis Sinnfluencer» у рамках проєкту з академії «Інтерлінгва»
цифрових технологій у сучасній освіті Кобзар О. І.
«Learnopolis»
Організовано роботу багаторівневих Жовтень 2020 –
курсів з німецької мови для студентів та травень 2021
жителів міста

Взято участь у міжнародних дистанцій- Березень–травень
них семінарах та конкурсах Асоціації
2021
українських германістів:
«METAMORPHOSEN»
Übersetzungswettbewerb 2021;
Wandkalender-Wettbewerb 2021
„Comics zum Corona-Alltag: zu Hause
und
bei
den
deutschsprachigen
Nachbarn“;
Terminkalender-Wettbewerb 2021

Терміни
виконання
25–26 вересня 2020 р.

30 вересня 2020 р.

Жовтень–грудень
2020 р.

7 жовтня 2020 р.

8 жовтня 2020 р.

Жовтень 2020 р.

13 жовтня
2020 р.

Керівник
тренінгової
академії «Інтерлінгва»
Кобзар О. І.
Старший
викладач
Дзекун Ю. О.
Керівник
тренінгової
академії «Інтерлінгва»
Кобзар О. І.
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Продовж. звіту
Організувати роботу розмовного онлайн Лютий–травень
клубу німецькою мовою «Stammtisch», 2021 р.
засідання двічі на місяць
Організовано та проведено свято Квітень 2021 р.
католицької Пасхи для студентів за
участю етнічних німців міста

Узято участь у проєкті Асоціації герма- Березень–квітень
ністів України «Demokratische Werte in 2021 р.
Wort und Bild»
Узяти участь у партнерських консуль- Червень 2021 р.
таціях Інституту мов м. Кассель

Керівник
тренінгової
академії «Інтерлінгва»
Кобзар О. І.
Старший
викладач
Дзекун Ю. О.
Керівники товариства
етнічних німців м. Полтава
«Відергебурт»
Кушніров В. В. і Кушнірова Т. В.
Керівник
тренінгової
академії «Інтерлінгва»
Кобзар О. І.
Керівник
тренінгової
академії «Інтерлінгва»
Кобзар О. І.
Керівник
тренінгової
академії «Інтерлінгва»
Кобзар О. І.
Директор інституту мов
м. Кассель г. Квель

74

2.4. Наукова та інноваційна діяльність
2.4.1. Звіт про роботу науково-організаційного відділу
Наукова та науково-технічна діяльність ПУЕТ протягом 2020–2021 н. р.
зосереджувалась на 19 кафедрах, а також Галузевій науково-дослідній
лабораторії харчових виробництв, Навчально-науковому інституті інноваційних
технологій управління.
1. На базі Галузевої науково-дослідної лабораторії харчових
виробництв (завідувач – д. т. н., доцент Скрипник В’ячеслав Олександрович)
розроблялись плани експериментальних досліджень, надавалась допомога у
проведенні
експериментальних
досліджень
студентам,
магістрантам,
викладачам, аспірантам, здобувачам і докторантам у межах науково-дослідних
тем «Розробка технології продукції харчування підвищеної біологічної цінності»
(керівник – д. т. н., доцент Тюрікова Інна Станіславівна), «Якість продукції
готельно-ресторанного господарства: теоретичний та практичний аспекти»
(керівник – д. т. н., професор Капліна Тетяна Вікторівна).
З метою обміну передовим досвідом з розроблення й упровадження нових
технологій та обладнання галузі, виявлення проблем розвитку малих і середніх
підприємств галузі 15 квітня 2021 року успішно проведено науково-практичний
семінар для підприємців малого та середнього бізнесу і науковців «Нові
технології та обладнання харчових виробництв».
Колективом Навчально-наукового інституту інноваційних технологій
управління (директор – д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки
України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, членкореспондент Національної академії наук України Лисенко Юрій Григорович,
нині – к. е. н., старший науковий співробітник Лев Тетяна Олексіївна) здійснено:
розширення функціоналу Інформаційно-аналітичної системи управління
фінансовими ресурсами Міністерства освіти і науки України (ІАСУ ФР МОНУ),
зокрема складників: облік товару на складах; облік основних засобів; облік
малоцінних та швидкозношуваних предметів та інвентарю; облік заробітної
плати; планування освітнього процесу; облік будівель і споруд; ліміти
фінансування, кошториси витрат і облік змін; проведено методичні семінари для
користувачів ІАСУ ФР МОНУ.
З метою заохочення та підтримки молодих учених м. Полтава, які
здійснюють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних,
гуманітарних і суспільних наук, активні у громадській діяльності представники
університету взяли участь у конкурсі на отримання іменної стипендії
Полтавської міської ради для молодих учених. Іменні стипендії Полтавської
міської ради для молодих учених до кінця березня 2021 року отримували к. т. н.,
доцент кафедри технології харчових виробництв та ресторанного господарства
Левченко Юлія Вікторівна та доцент кафедри міжнародної економіки та
міжнародних економічних відносин, д. е. н. Стрілець Вікторія Юріївна. Із квітня
2021 року таку стипендію отримують к. ю. н., старший викладач кафедри
правознавства Стрілець Богдан Васильович та к. т. н., доцент кафедри
товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Кириченко Олена
Василівна.
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У 2020–2021 н. р. науково-педагогічні працівники університету взяли
участь в обговоренні Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на
2021–2027 рр. (проректор із науково-педагогічної роботи, д. е. н., доцент
Манжура Олександр Васильович, завідувач науково-організаційного відділу,
к. філол. н., доцент Сарапин Віта Василівна).
Укладено договори та угоди про співпрацю, зокрема у сфері науковотехнічної діяльності з Державною науковою установою «Український інститут
науково-технічної експертизи та інформації» (щодо присвоєння науковим
виданням університету DOI (ідентифікаторів цифрового об’єкта) у міжнародній
системі бібліографічних посилань CrossRef, Харківською державною академією
культури, Українською медичною стоматологічною академією, Товариством з
обмеженою відповідальністю «ПЛАГІАТ» (м. Львів).
На якість фахової підготовки студентів, зв’язок науки з виробництвом
позитивно впливає діяльність 17 (у минулому навчальному році – 20) наукових
шкіл та напрямів, за якими здійснюється наукова діяльність в університеті
(додаток 1).
У 2020–2021 н. р. у межах їх діяльності здійснювалася робота за
49 науково-дослідними темами (у 2019–2020 н. р. – 48).
У період карантину впроваджено у виробництво і використовується
безпосередньо в кабінетах університету ультрафіолетовий опромінювач
бактерицидного знезараження води, повітря, поверхонь (розробник – к. ф.-м. н.,
доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи
Семенов Анатолій Олексійович). На замовлення підприємств та організацій
виконано науково-дослідні роботи: «Перевірка якості змішування і контамінації
сухих сумішей мікротрейсерами» (для ТОВ «СК КОРМ»); «Розробка та
виготовлення установки бактерицидного знезараження повітря рециркулятивної
дії (УБЗПР-3)» (для ТОВ «КМІТГРУП).
Завершено 4 науково-дослідні розробки (5 у минулому навчальному році).
Їх результати впроваджено у практичну діяльність та освітній процес.
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,
конкурси, тренінги та ін. Чимало наукових заходів проведено в рамках
укладених договорів про співпрацю із закладами вищої освіти, установами,
організаціями м. Полтава, України, зарубіжжя (додаток 2).
За звітний період проведено 16 конференцій різних статусів (18 – на рівні
минулого року), із них:
– 12 міжнародних (12 у 2019–2020 н. р.), із них: 3 спільно з іншими
закладами вищої освіти; у зв’язку із залученням міжнародних партнерів до
співорганізації 2 набули статусу міжнародних: «Економіка сьогодні: проблеми
моделювання та управління» (кафедра економічної кібернетики, бізнесекономіки та інформаційних систем), «Ресурсно-орієнтоване навчання у «3D»:
доступність, діалог, динаміка» (кафедра педагогіки та суспільних наук), причому
остання на базі університету проведена вперше;
– 2 всеукраїнські (5 у 2019–2020 н. р.);
– 3 внутрішньовузівські, студентські (1 у 2019–2020 н. р.);

76

– 9 круглих столів (у 2019–2020 н. р. – 5);
– 3 семінари (у 2019–2020 н. р. – 6);
– 8 інших (у 2019–2020 н. р. – 11), з-поміж яких заходи презентації
наукових видань, публічні лекції, диспути тощо.
Наказом Міністерства освіти і науки України 15.04.2021 № 420 видання
«Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» (серія
«Економічні науки») включено до Переліку наукових фахових видань України
категорії Б за спеціальностями – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292 (головний
редактор – Педченко Наталія Сергіївна, д. е. н., професор, заступник головного
редактора – Карпенко Наталія Володимирівна, д. е. н., професор).
Здійснюється підготовча робота щодо включення до Переліку наукових
фахових видань України категорії Б видання «Науковий вісник Полтавського
університету економіки і торгівлі» (серія «Технічні науки») (головний редактор
– Ткаченко Аліна Сергіївна, к. т. н., доцент). Упродовж вересня 2020 року
змінено склад редакційної колегії відповідно до вимог МОН України,
опубліковано № 1 (96) за 2020 рік, оновлено англомовну версію сайту видання,
номерам серії та вміщеним у них науковим статтям присвоєно DOІ
(ідентифікатори цифрового об’єкта) у міжнародній системі бібліографічних
посилань CrossRef. Готується до публікації номер № (101) за 2021 рік.
З метою підвищення цитування публікацій наукових співробітників ПУЕТ
проведено оновлення їх профілів Google Scholar, наукометричних базах Web of
Science та Scopus, оновлені ідентифікатори науковців та розміщені на сайтах
кафедр університету.
Продовжується робота щодо захисту авторських прав наукових розробок.
Науково-педагогічні працівники університету отримали:
– авторських свідоцтв на літературний письмовий твір – 7;
– патентів на корисну модель – 24 (серед яких «Спосіб консервування
грибів-шампіньйонів», 17.03.2021, винахідники Хомич Г. П., Наконечна Ю. Г.;
«Спосіб приготування рослинного молока з горіхів», 17.03.2021, Хомич Г. П.,
Наконечна Ю. Г.; «Склад парфе яблучно-вершкового з овочево-плодовим
наповнювачем», 17.03.2021, винахідники Наконечна Ю. Г., Бородай А. Б.,
Гередчук А. М. та ін.).
Науково-педагогічні працівники університету взяли участь у роботі:
– галузевих конкурсних комісій ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт: д. е. н., професор, завідувач кафедри управління
персоналом, економіки праці та економічної теорії Костишина Тетяна Адамівна
(з напряму «Управління персоналом і економіка праці»); к. т. н., доцент, доцент
кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи
Хмельницька Євгенія Вікторівна (з напряму «Товарознавство»), завідувач
кафедри туристичного та готельного бізнесу, д. е. н., професор Скляр Георгій
Павлович (з напряму «Туризм»), Карпенко Наталія Володимирівна (з напряму
«Маркетинг»);
– журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук: доцент кафедри української, іноземних
мов та перекладу, к. е. н., доцент Стеценко Володимир Валерійович (секція
англійської мови); к. пед. н., доцент, доцент кафедри інженерії, обладнання та
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математики Кошова Оксана Петрівна (секція фізики); к. ю. н., старший викладач
кафедри правознавства Стрілець Богдан Васильович (секція правознавства);
к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом, економіки праці та
економічної теорії Тужилкіна Оксана Володимирівна (секція економіки); д. і. н.,
професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук Петренко Ірина
Миколаївна (секція історії України);
– журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук
України у 2020–2021 навчальному році»: к. пед. н., доцент, доцент кафедри
української, іноземної мов та перекладу Король Тетяна Григорівна (секція
англійської мови), асистент кафедри ділової іноземної мови Царенко Вікторія
Миколаївна (секція англійської мови), к. філол. н., доцент, доцент кафедри
педагогіки та суспільних наук Сарапин Віта Василівна (секція української
літератури), Тупиця Олександр Юрійович, к. філол. н., доцент кафедри
української, іноземних мов та перекладу (секція німецької мови), асистент
кафедри ділової іноземної мови Чабан Владислав Валерійович, к. філос. н.,
старший викладач кафедри педагогіки та суспільних наук Пивоварська Ксенія
Сергіївна (секція мистецтвознавства), к. філос. н., доцент, доцент кафедри
педагогіки та суспільних наук Усанов Ігор Вікторович (секція філософії), к. і. н.,
доцент, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук Верезомська Світлана
Жоржовна (секція соціології), старший лаборант кафедри правознавства
Цимбалюк Артем Сергійович, к. ю. н., старший викладач кафедри правознавства
Стрілець Богдан Васильович (секція правознавства), д. е. н., професор, професор
кафедри фінансів та банківської справи Гудзь Тетяна Павлівна (секція
економічної теорії та історії економічної думки; фінансів, грошового обігу і
кредиту), к. е. н., доцент кафедри управління персоналом, економіки праці та
економічної теорії Шаповалов Віталій Олегович (секція мікроекономіки та
макроекономіки), д. геогр. н., доцент, професор кафедри туристичного та
готельного бізнесу Шуканов Павло Васильович (секція географії та
ландшафтознавства, геології, геохімії та мінералогії), к. ф.-м. н., доцент, доцент
кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Семенов
Анатолій Олексійович (секція екологічно безпечної технології та
ресурсозбереження; технологічні процеси та перспективні технології; науковотехнічна творчість та винахідництво; матеріалознавство), к. пед. н., доцент,
проректор із науково-педагогічної роботи Матвієнко Юрій Сергійович (секція
кібербезпеки; технологій програмування; Internet-технологій та WEB дизайну);
на базі університету успішно працювали 4 секції ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії
наук України у 2020/2021 навчальному році: англійської мови, німецької мови,
мистецтвознавства, соціології.
З листопада 2020 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі», отримавши високі конкурсні
бали, став учасником проєкту Організації «Американські Ради з міжнародної
освіти» за підтримки Посольства США в Україні, Міністерства освіти та науки
України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (перший проректор,
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д. е. н., професор Педченко Наталія Сергіївна, директор Навчально-наукового
центру забезпечення якості вищої освіти, к. е. н., доцент Вергал Ксенія Юріївна,
завідувач науково-організаційного відділу, к. філол. н., доцент Сарапин Віта
Василівна).
Протягом звітного періоду в ПУЕТ функціонувало 42 (у 2019–2020 н. р. –
40) наукові студентські об’єднання (гуртки, клуби тощо), до участі в роботі яких
було залучено близько 1000 студентів (додаток 3).
У 2020–2021 н. р. видано 2 збірники наукових робіт магістрів ПУЕТ (2 у
минулому навчальному році).
Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019
№1580 «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». Упродовж січня – березня 2020 р. здійснено підготовку до олімпіади
(Наказ №15-Н від 23 січня 2020 року «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади 2019–2020 р. зі спеціальності «Управління персоналом та
економіка праці» на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»), яка мала відбутися 21–23 квітня 2020 р.
У зв’язку із запровадженням превентивних заходів щодо запобігання епідемії
коронавірусу проведення олімпіади відтерміновано.
13 лютого 2021 року відбувся ІІ (регіональний) етап Всеукраїнської
олімпіади із програмування, який також є частиною Міжнародної студентської
олімпіади (ICPC – International Collegiate Programming Contest). Команда
Полтавського університету економіки і торгівлі PUET_SickOurDucks була
сформована із студентів групи КН б-41 спеціальності Комп’ютерні науки:
Деркач Роман, Дудник Дмитро, Пилипченко Віталій та Погрібний Олексій
(резервний учасник). PUET_SickOurDucks виборола шосте місце в
Центральному регіоні, отримавши найкращий результат серед команд
Полтавської області. Загалом в Україні у ІІ турі взяли участь 173 студентські
команди. Команда ПУЕТ у загальному заліку посіла 46 місце. Тренер команди –
Олексійчук Юрій Федорович, к. ф.-м. н., доцент кафедри математичного
моделювання та соціальної інформатики.
Зменшилася кількість призерів Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук у 2020–2021 н. р.
(з 5 до 3): Волошина Юлія – диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Управління
персоналом і економіка праці» (науковий керівник – к. е. н., доцент, доцент
кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії
Тужилкіна О. В.), Панайотова Тамара – диплом ІІ ступеня зі спеціальності
«Товарознавство» (науковий керівник – к. т. н., доцент, доцент кафедри
товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Семенов А. О.), Юлія
Добринь – диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Харчові технології» (науковий
керівник – д. т. н., професор, завідувач кафедри технології харчових виробництв
та ресторанного господарства Хомич Г. П.), Юрій Іванов та Андрій Сокіл –
дипломи ІІІ ступеня зі спеціальності «Технології захисту навколишнього
середовища» (науковий керівник – д. т. н., професор, завідувач кафедри
технології харчових виробництв та ресторанного господарства Хомич Г. П.).
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Дипломом ІІ ступеня за перемогу в Міжнародному конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізацією)
нагороджений Пісковий Андрій (науковий керівник – д. пед. н., доцент кафедри
педагогіки та суспільних наук Кононец Н. В.).
У звітному періоді для участі у стипендіальній програмі Фонду В. Пінчука
«Завтра.UA» було направлено 1 роботу (2 – у минулому навчальному році).
Студентка Кисіль Ліна Андріївна дійшла до ІІ туру конкурсу, але не стала
фіналісткою.
Студенти ПУЕТ були учасниками інших наукових заходів, зокрема:
– здобув перемогу в конкурсі Полтавської обласної ради «Від
студентського самоврядування – до самоврядування громад» студент І курсу
спеціальності 073 Менеджмент освітня програма «Менеджмент і
адміністрування» ступеня магістра Войт Богдан Русланович (ІІІ премія),
науковий керівник – Козюра Ігор Валерійович, д. н. з держ. управл., професор
кафедри менеджменту); загалом на конкурс подано 5 робіт;
– з нагоди Міжнародного дня студента «Студент року ПУЕТ» переможцем
у номінації «Кращий студент-науковець» став студент ІІ курсу спеціальності
181 Харчові технології освітня програма «Ресторанні технології» Іванов
Владислав Юрійович.
Додаток 1 до звіту про роботу науково-організаційного відділу
НАУКОВІ ШКОЛИ (НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) ПУЕТ,
які діяли у 2020–2021 н. р.
Назва
Керівник
Розвиток краєзнавства в Україні (друга д. і. н., проф. Нестуля О. О.
половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Сталий розвиток України в глобальному д. е. н., проф. Педченко Н. С.
економічному просторі
Формування
механізмів
ефективної д. е. н., проф. Рогоза М. Є.
діяльності підприємств, стратегій розвитку
та їх моделювання
Логістичне
управління
виробничо- д. е. н., проф. Перебийніс В. І.
комерційною діяльністю підприємств
Маркетингова діяльність підприємства на д. е. н., проф. Карпенко Н. В.
ринку товарів і послуг
Проблеми розвитку управлінського обліку в к. е. н., проф. Карпенко О. В.
Україні
Проблеми організації і технології торгівлі

к. е. н., проф. Балабан П. Ю.

Маркетинг торговельного підприємства

к. е. н., доц. Юрко І. В.

80

Прогресивні процеси та апарати харчових д. т. н., доц. Скрипник В. О.
виробництв
(започаткована к. т. н., проф.
Дорохіним В. О.)
Антоніми в українській поетичній мові: д. філол. н., проф. Бобух Н.М.
структурно-семантичний, функціональностилістичний і лексикографічний аспекти
Евклідова комбінаторна оптимізація
Управління
розвитком
економічних систем

д. ф.-м. н., проф. Ємець О. О.

соціально- д. е. н., проф.
Діанич Л. М.

Шимановська-

Прогресивні
технології
продуктів д. т. н., проф. Капліна Т. В.
харчування з використанням фізичних
методів обробки сировини
Проблеми якості сільськогосподарської д. с.-г. н., проф. Бірта Г. О.
сировини та харчових продуктів на
сучасному етапі
Соціально-трудові
трансформаційних
розвитку
Правознавство

відносини:
реформ і

наслідки д. е. н., проф. Костишина Т. А.
стратегії
д. ю. н., проф. Лаврик Г. В.

Методологія моделювання та модернізація д. е. н., проф. Лисенко Ю. Г.
систем управління економікою
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Додаток 2 до звіту про роботу науково-організаційного відділу
Конференції, семінари, засідання круглих столів та інші заходи наукового характеру,
проведені у 2020–2021 н. р.
Назва конференції (засідання
круглого столу, семінару тощо)
Міжнародні конференції
Х Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція
«Економіка
сьогодні: проблеми моделювання та
управління»
13th International Scientific Conference
«Global Contexts of Respect for Human
Rights and Freedoms», Poland, Zabrze

Кафедра (підрозділ)
Кафедра економічної
кібернетики, бізнесекономіки та
інформаційних систем
ПУЕТ як співорганізатор, Рогоза М. Є.,
завідувач кафедри
економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних
систем, д. е. н., проф.

Місце
проведення
м. Полтава,
ПУЕТ

м. Вісла
(Польща)
Сілезький
технологічний
університет,
Katedra
Stosowanych
Nauk
Społecznych
Wydziału
Organizacji i
Zarządzania
Politechniki
Śląskiej
VІ Міжнародна молодіжна науково- Науково-організаційний м. Полтава,
практична
інтернет-конференція відділ
ПУЕТ
«Наука і молодь в ХХІ сторіччі»
Міжнародна
науково-практична Кафедра педагогіки та
м. Полтава,
інтернет-конференція
«Ресурсно- суспільних наук
ПУЕТ
орієнтоване
навчання
в
«3D»:
доступність, діалог, динаміка»
Міжнародна
науково-практична ПУЕТ як
Кооперативноконференція «Економічний розвиток і співорганізатор
торговельний
дослідження»
університет
Молдови
VІІІ Міжнародна науково-практична Кафедра товарознавства, м. Полтава,
інтернет-конференція
«Актуальні біотехнології,
ПУЕТ
проблеми теорії і практики експертизи експертизи та митної
товарів»
справи
ХLІV
Міжнародна
наукова Науково-організаційний м. Полтава,
студентська конференція «Актуальні відділ, усі кафедри
ПУЕТ
питання
розвитку
науки
та
забезпечення якості освіти у ХХІ
столітті» (за підсумками науководослідних робіт студентів за 2020 рік)
ІІІ Міжнародна
науково-практична Кафедра фінансів і
м. Полтава,
інтернет-конференція «Проблеми та банківської справи
ПУЕТ
перспективи розвитку фінансової
системи в сучасних умовах»
ХІ Міжнародна науково-практична Кафедра комерційної
м. Полтава,
інтернет-конференція
«Мережевий діяльності та
ПУЕТ

Термін
проведення
19–20
листопада
2020 р.
10 грудня
2020 р.

15 грудня
2020 р.
22–26
лютого
2021 р.
18–19
березня
2021 р.
25–26
березня
2021 р.
30–31
березня
2021 р.

15–16
квітня
2021 року
27–28
квітня
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бізнес:
проблеми,
становлення,
інновації»
VIІІ Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція
«Сучасне
матеріалознавство та товарознавство:
теорія, практика, освіта»
Міжнародна
наково-практична
конференція докторантів, магістрантів
та студентів: «Молодь і наука: нове
бачення й діалектика розвитку»

підприємництва

2021 р.

Кафедра товарознавства, м. Полтава,
біотехнології, експерПУЕТ
тизи та митної справи

22–23
квітня
2021 р.

ПУЕТ як
співорганізатор

8–9 квітня
2021 р.

XІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Інституційний розвиток
соціально-економічних
систем:
національна економіка у глобальному
середовищі»
Всеукраїнські конференції
Вісімнадцята
науково-практична
конференція студентів закладів вищої
освіти споживчої кооперації України
«Інноваційні процеси і їх вплив на
ефективність
діяльності
підприємства»
ІХ Всеукраїнська наукова конференція
«Традиції та інновації розвитку
приватного права в Україні: освітній
вимір».
Всеукраїнська
науковопрактична конференція
Внутрішньовузівські конференції
Науково-практична
студентська
відеоконференція «Толерантність як
прояв психологічної культури та
професіоналізму сучасного фахівця»
Наукова конференція студентів та
молодих
учених
спеціальності
292 Міжнародні економічні відносини
«Актуальні проблеми теорії та
практики міжнародних економічних
відносин
в
умовах
глобальної
трансформації»
Наукова
інтернет-конференція
студентів
та
молодих
учених
спеціальності
Готельно-ресторанна
справа «Проблеми і перспективи
розвитку індустрії гостинності»
Круглі столи
Круглий стіл онлайн із магістрантами
освітньої програми «Педагогіка вищої
школи» заочної форми навчання «Як
підготувати тези доповіді на наукову
конференцію»

Кафедра управління
персоналом, економіки
праці та економічної
теорії

Карагандинський економічний університет Казспоживспілки
м. Полтава,
ПУЕТ

21 травня
2021 р.

ПУЕТ як
співорганізатор,
науково-організаційний
відділ

м. Полтава,
ПУЕТ,
дистанційна
форма

11, 17
травня
2021 р.

Кафедра правознавства

м. Полтава,
ПУЕТ

8 червня
2021 р.

Кафедра педагогіки та
суспільних наук

м. Полтава,
ПУЕТ

16 листопада
2020 р.

Кафедра міжнародної
економіки та
міжнародних
економічних відносин

м. Полтава,
ПУЕТ

9 грудня
2020 р.

Кафедра готельном. Полтава,
ресторанної та курортної ПУЕТ
справи

09 червня
2021 р.

Кафедра педагогіки та
суспільних наук

14 листопада
2020 р.

м. Полтава,
ПУЕТ

Круглий стіл онлайн «Дискусійний
кінозал. Обговорюємо фільми, в яких
висвітлюється
проблема
толерантності»
Круглий
стіл
«Особистість
у
постмодерному світі» в межах
реалізації
проєкту
«Молодіжний
філософський
форум
«Проєкти
людяності у постмодернізмі»
Круглий стіл онлайн із магістрантами
освітньої програми «Педагогіка вищої
школи» денної форми навчання
«Педагогічний експеримент»
Круглий стіл «Міфологізація історії:
сховище секретів сучасного» в межах
реалізації
проєкту
«Молодіжний
філософський
форум
«Проєкти
людяності у постмодернізмі»
Круглий стіл «Релігія в Україні між
Сходом і Заходом» у межах реалізації
проєкту «Молодіжний філософський
форум
«Проєкти
людяності
в
постмодернізмі»
Круглий стіл студентів та аспірантів
«Туризм і молодь – 2020»

Кафедра педагогіки та
суспільних наук

м. Полтава,
ПУЕТ
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17 листопада
2020 р.

Кафедра педагогіки та
суспільних наук

м. Полтава,
ПУЕТ

02 грудня
2020 р.

Кафедра педагогіки та
суспільних наук

м. Полтава,
ПУЕТ

07 грудня
2020 р.

Кафедра педагогіки та
суспільних наук

м. Полтава,
ПУЕТ

13 грудня
2020 р.

Кафедра педагогіки та
суспільних наук

м. Полтава,
ПУЕТ

17–18
грудня
2020 р.

Кафедра туристичного
та готельного бізнесу

м. Полтава,
ПУЕТ

20 грудня
2020 р.

Круглий стіл за участю членів ЕК з
напряму
підготовки
6.040302
«Інформатика» зі спеціальності 122
Комп’ютерні науки, «Комп’ютерні
науки та інформаційні технології» й
викладачів
кафедри
економічної
кібернетики,
бізнес-економіки
та
інформаційних систем
Круглий стіл «Соціальний діалог:
переваги, перспективи, проблеми»

Кафедра економічної
кібернетики, бізнесекономіки та
інформаційних систем

м. Полтава,
ПУЕТ

вересень
2019 –
червень
2020 рр.

Кафедра управління
персоналом, економіки
праці та економічної
теорії

м. Полтава,
ПУЕТ

05 серпня
2021 р.

м. Полтава,
ПУЕТ

25 вересня 2020 р.

м. Полтава,
ПУЕТ

15 квітня
2021 р.

м. Полтава,
ПУЕТ

16 червня
2021 р.

Наукові семінари
Науково-практичний
семінар
«Комп’ютерні науки і прикладна
математика» (КНіПМ-2020)
Семінар для підприємців малого та
середнього бізнесу й науковців «Нові
технології та обладнання харчових
виробництв»

Кафедра математичного
моделювання та
соціальної інформатики
Навчально-науковий
інститут харчових
технологій, готельноресторанного та
туристичного бізнесу
Методологічний міждисциплінарний Кафедра туристичного
інтернет-семінар «Туристичне госпо- та готельного бізнесу
дарство у світлі ідей С. М. Булгакова
про людяність (до 150-річчя із дня
народження мислителя)»
Інші заходи наукового характеру
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Диспут «Філософія кіно: Платон і
Будда дивляться Матрицю» в межах
реалізації
проєкту
«Молодіжний
філософський
форум
«Проєкти
людяності у постмодернізмі»
Університетські краєзнавчі читання на
пошану 80-річчя від Дня народження
почесного
професора
ПУЕТ
Мирослава Алімана
І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей
знань і спеціальностей у 2020–2021
навчальному році відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт із
галузей знань і спеціальностей, затвердженого Наказом Міністерства освіти
і науки України від 18.04.2017 № 605,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 за № 620/30488
Диспут «Символічні аспекти споживання і ринок сучасного мистецтва» в
межах реалізації проєкту «Молодіжний філософський форум «Проєкти
людяності у постмодернізмі»
Презентація монографії Володимира
Перерви та Ірини Петренко «Церковні
школи в Україні кінця XVIII – початку
ХХ ст.:
забутий
світ.
Том ІІІ.
Полтавська губернія (єпархія)»
Презентація міжнародної колективної
монографії
«Розвиток
соціальнотрудових відносин: проблеми науки та
практики», міжнародна, науковопрактична
Університетський науково-методичний семінар «Сучасні аспекти науково-методичної діяльності викладачів
кафедри
управління
персоналом,
економіки праці та економічна теорія»
Розіграш Кубку Молодіжного бізнесцентру

Кафедра педагогіки та
суспільних наук

м. Полтава,
ПУЕТ

20
вересня
2020 р.

Кафедра педагогіки та
суспільних наук

м. Полтава,
ПУЕТ

21
вересня
2020 р

Усі кафедри

м. Полтава,
ПУЕТ

Жовтень
2020 р. –
січень
2021 р.

Кафедра педагогіки та
суспільних наук

м. Полтава,
ПУЕТ

11
жовтня
2020 р

Кафедра педагогіки та
суспільних наук

м. Полтава,
ПУЕТ

07 грудня
2020 року

Кафедра управління
персоналом, економіки
праці та економічної
теорії

м. Полтава,
ПУЕТ

23 грудня
2020 р.

Кафедра управління
персоналом, економіки
праці та економічної
теорії

м. Полтава,
ПУЕТ

Протягом
року

Кафедра підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності

м. Полтава,
ПУЕТ

85

Додаток 3 до звіту про роботу науково-організаційного відділу
Наукові студентські гуртки/клуби
Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,
які діяли у 2020–2021 н.р.
Назва наукового
гуртка/клубу
Бухгалтерського Науковий студентський
обліку і аудиту гурток «Проблеми
обліку, оподаткування
контролю та аналізу в
Україні»
Ділової
Speaking Club (Розмовіноземної мови ний клуб)
Назва кафедри

ПІБ
Посада
керівника
Ночовна
Доцент
Юлія
Олександрівна

Царенко
Вікторія
Миколаївна
Секція докумен- Науковий студентський Колєчкіна
тознав-ства та
гурток «ДокументоЛюдмила
інформаційної знавство та інформаМиколаївна
діяльності в еко- ційна діяльність в
Двірна Олена
номічних систе- економічних системах» Анатоліївна
мах кафедри
менеджменту
Економічної кі- Науковий студентський Рогоза Микола
бернетики, біз- гурток «Кібернетик – Єгорович
нес-економіки
економіст – аналітик» Ємець
та інформаційЄлизавета
них систем
Михайлівна
Математичного Науковий студентський Ємець Олег
моделювання та гурток «Евклідова ком- Олексійович
соціальної
бінаторна оптимізація»
інформатики
Науковий студентський Ємець
гурток «Інформатик» Олексанра
Олегівна
Менеджменту
Науковий студентський Чайка Інна
гурток «Школа сучас- Петрівна
ного менеджменту»
Кафедра міжна- Студентський дискуСтрілець
родної економі- сійний клуб «Глобус» Вікторія
ки та міжнародЮріївна
них економічних відносин
Правознавства Науковий студентський Гладкий
гурток «Ін Юре»
Сергій
Олександрович
Студентський дискуЛаврик
сійний клуб «Феміда» Галина
Володимирівна
Управління
Науковий студентський Костишина
персоналом,
гурток «Управлінець
Тетяна
економіки праці ХХІ століття»
Адамівна
та економічної Клуб «Лідер»
Нестуля

Науковий Учене
ступінь
звання
К. е. н.
Доцент

Асистент
Професор

Д. ф.-м. н.

Професор

Старший
викладач

К. ф.-м. н.

Завідувач
кафедри
Професор

Д. е. н.

Професор

К.ф.-м.н.

Професор

Завідувач
кафедри

Д. ф.-м. н.

Професор

Доцент

К. ф.-м. н.

Доцент

Доцент

К. е. н.

Доцент

Доцент
кафедри

К. е. н.

Професор

Д. ю. н.

Професор

Завідувач
кафедри

Д. ю. н.

Професор

Завідувач
кафедри

Д. е. н.

Професор

Доцент

Д. пед. н.

Доцент

ПІБ
керівника
теорії
Світлана
Іванівна
Фінансів та
Науковий студентський Гудзь Тетяна
банківської
гурток «Світ фінансів» Павлівна
справи
Магістерський семінар Гудзь Тетяна
«Сучасні проблеми
Павлівна
фінансової науки і
практики»
Кафедра підпри- Науково-практичний
Місюкевич
ємництва, тор- студентський гурток
Валентина
гівлі та біржової «Сучасні проблеми
Іванівна
діяльності
розвитку внутрішньої
торгівлі в Україні»
Маркетингу
Студентський наукоКарпенко
вий клуб «Маркетолог» Наталія
Володимирівна
Товарознавства, Науковий студентський Горячова
біотехнології,
гурток «Світ
Олена
експертизи та
товарознавства»
Олександрівна
митної справи
Науковий студентський Флока
гурток «Біотехнолог» Людмила
Валеріївна
Хімічний гурток
Гнітій Надія
«Радикал»
Володимирівна
Проблемна група
Гнітій Надія
«Органічне
Володимирівна
землеробство»
Науковий студентський Кириченко
гурток «Експерт»
Олена
Василівна
ГотельноНауковий студентський Капліна Анна
ресторанної та гурток «Hotel
Сергіївна
курортної
Operations»
Дудник
справи
Світлана
Олексіївна
Науковий студентський Столярчук
гурток «Мозковий
Валентина
штурм»
Миколаївна
Проблемна група
Рогова Наталія
«Ресторанні
Володимирівна
технології»
Науковий студентський Рибакова
гурток «HoReCa»
Світлана
Planet
Сергіївна
Проблемна група
Володько
«Енергозбереження в Ольга
закладах готельноВасилівна
ресторанного
господарства»
Проблемна група
Кущ Лариса
«Сучасний етикет»
Іванівна
Назва кафедри

Назва наукового
гуртка/клубу

Посада

Науковий
ступінь
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Учене
звання

Доцент

Д. е. н.

Доцент

Доцент

Д. е. н.

Доцент

Доцент

К. е. н.

Доцент

Завідувач
кафедри

Д. е. н.

Професор

Доцент

К. т. н.

Доцент

Доцент

К. т. н.

Доцент

Старший
викладач
Старший
викладач
Доцент

К. т. н.

Доцент

К. е. н.

Асистент
Доцент

К. т. н.

Доцент

Доцент

К.т.н

Доцент

К.т.н.

Доцент

Старший
викладач
Доцент

Старший
викладач

Назва кафедри

Технологій
харчових
виробництв і
ресторанного
господарства

Інженерії,
обладнання та
математики

Інженерії,
обладнання та
математики

Назва наукового
ПІБ
гуртка/клубу
керівника
Науковий студентський Рибакова
гурток «Ресторанний
Світлана
кейтеринг»
Сергіївна
Кирніс Наталія
Іванівна
Науковий студентський Левченко Юлія
гурток «Технологічне Вікторівна
бюро»
Горобець
Олександра
Михайлівна
Науковий студентський Бородай
гурток «Дослідник»
Анжела
Борисівна
Науковий студентський Гончаренко
гурток «Професіонал» Валентина
Федорівна
Горобець
Олександра
Михайлівна
Науковий студентський Бичков
гурток «Технологічне Ярослав
обладнання харчових Михайлович
виробництв»
Науковий студентський Миронов
гурток «Інженерна і
Денис
комп’ютерна графіка» Анатолійович
Проблемна група
Кошова
«Повторення основ
Оксана
елементарної
Петрівна
математики і фізики» Фомкіна Олена
Григорівна
Науковий студентський Страшко
гурток «Food-дизайн» Людмила
Михайлівна

Туристичного та Студентський науковоготельного
методичний гурток
бізнесу
«Традиція»
Студентська науководослідна лабораторія

Шуканов
Павло
Васильович
Дробиш
Людмила
Володимирівна
Студентський
Животенко
туристичний клуб
Віталій
«Way Hanters»
Олександрович
Педагогіки та
Науковий студентський Усанов Ігор
суспільних наук гурток «Філософське
Вікторович
коло»
Науковий студентський Петренко
гурток «Краєзнавчі
Ірина
студії»
Миколаївна

Посада

Науковий
ступінь

87
Учене
звання

Старший
викладач
Асистент
Доцент

К. т. н.

Доцент

Доцент

К. т. н.

Доцент

Доцент

К. вет. н.

Доцент

Майстер
виробничого
навчання
Доцент

К. т. н.

Доцент

Завідувач
кафедри

К. т. н.

Доцент

Доцент

К. т. н.

Доцент

К. пед. н.

Доцент

Доцент

К. пед. н.

Доцент

Доцент

К. арх. н.

Доцент

Професор

Д. геогр.н.

Доцент

Доцент

К. е. н.

Доцент

Доцент

К. е. н.

Доцент

Доцент

К. філос. н. Доцент

Завідувач
кафедри

Д. і. н.

Професор

Назва кафедри

Фізичного
виховання

Назва наукового
гуртка/клубу
Науковий студентський
гурток «Педагогіка та
психологія»
Науковий студентський
гурток «Здоровий
спосіб життя студентської молоді»

ПІБ
Посада
керівника
Тодорова Ірина Доцент
Степанівна
Новицька
Наталія
Анатоліївна

Завідувач
кафедри,
старший
викладач

88
Науковий Учене
ступінь
звання
К. психол. н. Доцент
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2.4.2. Звіт про роботу відділу аспірантури та докторантури
За 2020–2021 н. р. захищено 1 докторська та 6 кандидатських дисертацій. З
них 1 докторська та 3 кандидатські захищені співробітниками університету.
Протягом 2020–2021 н. р. відбувся набір аспірантів за спеціальностями:
051 Економіка, 073 Менеджмент, 072 Фінанси, банківська справа та страхування,
075 Маркетинг у кількості 19 осіб. Із них 4 – іноземці.
Захист у 2020–2021 н. р.
Докторські
Кафедра МЕ Д. е. н., проф.
08.00.03 – економіка та управта МЕВ
Педченко Н. С. ління національним господарством «Забезпечення розвитку
малого підприємництва в умовах трансформації національної економіки України»
Кандидатські
Балюк
Кафедра
Д. пед. н., доц.. 13.00.09 – теорія навчання
Вікторія
педагогіки та Кононец Н. В. «Дидактичні умови формуОлександрівна суспільних
вання інформаційно-комуніканаук
ційної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю в освітньому середовищі
університету»
Стрілець
Кафедра
Д. ю. н., до12.00.11 – міжнародне право
Богдан
правознавцент
«Правове
регулювання
Васильович
ства
Мушак Н. Б., інвестиційної
діяльності
в
Національний Європейському Союзі»
авіаційний університет, професор кафедри
міжнародного
права та
порівняльного
правознавства
Кирніс
Кафедра
Д. е. н., проф. 08.00.04 – економіка та управНаталія
управління Костишина Т. А. ління підприємствами (за видаІванівна
персоналом,
ми економічної діяльності) «Заекономіки
безпечення
конкурентоспропраці та екоможності
ресторанів
за
номічної
спеціальними
замовленнями
теорії
(catering)»
Вовченко
Кафедра
Д. е. н., проф. 08.00.08 – гроші, фінанси і
Оксана
фінансів та Єгоричева С. Б. кредит «Фінансова стабільність
Сергіївна
банківської
банків в умовах динамічного
справи
макроекономічного
середовища»
13.00.04 – теорія і методика
Кафедра
Д. пед. н., доц. професійної освіти «Розвиток
Дзекун Юрій
ділової іно- Ждановатворчого потенціалу майбутніх
Олексійович
земної мови Неділько О. Г. менеджерів у процесі професійної підготовки у вищому
Стрілець
Вікторія
Юріївна

Сумський
державний
університет

Полтавський
національний
педагогічний
університет
імені
В. Г. Короленка

Київський
університет
права
Національної
академії наук
України

Львівський
торговельноекономічний
університет
Університет
банківської
справи,
м. Киїів
Полтавський
національний
педагогічний
університет
імені
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Козлова Інна
Миколаївна

Кафедра
Д. е. н., проф.
управління Лепейко Т. І.
персоналом,
економіки
праці та економічної
теорії

економічному
навчальному В. Г. Козакладі»
роленка
08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка
і політика «Інвестиційна поведінка домогосподарств в умо- ПУЕТ
вах невизначеності»
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2.4.3. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01
1. Наказом МОН України від 04 березня 2020 року № 387 «Про
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства «Щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад від 26 лютого 2020 року» та наказом МОН України
від 23.04.2021 р. № 462 «Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і
науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» спеціалізованій
вченій раді Д 44.877.01 надано право на період до 01 жовтня 2021 р. проводити
захисти дисертацій за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності), галузь науки – економічна.
2. За звітний період спеціалізованою вченою радою не проводилось
захистів дисертацій; не проводилась переатестація докторських та
кандидатських дисертацій; не розглядались апеляції; не проводилось колективне
рецензування дисертацій; не проводились разові захисти дисертацій; не було
прийнято до захисту дисертацій.
3. Відхилених дисертацій не було.
4. Кількість проведених засідань – 2.
5. Прізвища членів спеціалізованих учених рад, які відвідали менше ніж
половини засідань рад, – немає.
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2.4.4. 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 15 травня 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 2 засідання, на
одному з яких проведено захист 1 кандидатської дисертації зі спеціальності
08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (кандидатська дисертація написана 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 – 2.
5. Прізвища членів спеціалізованих учених рад, які відвідали менше
половини засідань рад, – немає.

93

2.4.5. Звіт про роботу журналу «Науковий вісник»
Звіт про роботу Редакційної колегії наукового фахового видання
НАУКОВИЙ ВІСНИК Полтавського університету економіки і торгівлі серія
«Економічні науки» за період з 1 липня 2020 року по 1 липня 2021 року
1. У звітному періоді плідна робота редакційної колегії сприяла тому, що
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія
«Економічні науки» за рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України та відповідно до Наказу від 15.04.2021 року №420 «Про рішення з
питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» включено до
Переліку наукових фахових видань України (категорія Б).
2. Спільна робота редколегії, колективу науковців та редакційного відділу
ПУЕТ дозволила в термін із січня 2020 року здійснити випуск чотирьох номерів
за 2020 рік.
3. Змінено періодичність випуску наукового фахового видання
НАУКОВИЙ ВІСНИК Полтавського університету економіки і торгівлі серія
«Економічні науки» на рік з 4-х номерів на 2.
4. 05.07.2021 року ректором Нестулею Олексієм Олексійовичем було
підписано Меморандум про партнерство з ТОВ Видавничий дім «Гельветика».
Цей документ спрямований на здійснення редакційно-видавничої підготовки
наукових статей та їх публікацій у Науковому віснику Полтавського
університету економіки і торгівлі серія «Економічні науки»
Звіт про роботу наукового видання «Науковий вісник ПУЕТ. Серія:
Технічні науки»
У 2020 році було видано збірник, який затверджено на засіданні вченої
ради Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі», постанова № 11 від 25 листопада 2020 р., до якого ввійшли
18 статей, серед яких статті з партнерських ЗВО Львова, Херсона, Києва,
Полтави у таких напрямах: «Інноваційні технології харчових виробництв»,
«Теорія та практика харчових продуктів», «Якість і безпека промислових
товарів, стандартизація, управління якістю», «Теорія та практика експертизи та
митної справи».
Підготовлені документи для присвоєння журналу статусу фахового
категорії «Б» за спеціальностями 181 Технологія харчування, 182 Технології
легкої промисловості, 183 Технології захисту навколишнього середовища. До
складу редакційної колегії увійшли співробітники Полтавського університету
економіки і торгівлі Ткаченко А. С., Губа Л. М., Хомич Г. П., Скрипник В. О.
Підписано меморандум про співпрацю з видавничим домом «Гельветика».
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2.4.6. Звіт про роботу Навчально-наукового Інституту інноваційних
технологій управління
Таблиця 1 – Звіт про роботу Навчально-наукового Інституту інноваційних
технологій управління за 2020–21 н. р.
Термін
Відповідальні
Назва заходу
виконання
(посада, ПІБ)
Проведення консультацій з аспірантом Вересень –
ПУЕТ Смірновим Ф. (гр. E PhD-21/ E PhD- листопад
дир. Лисенко Ю. Г.
31)
2020
Консультування
пошукувача
ступеня Вересень –
доктора наук Біленко Д. В. з Донецького листопад
дир. Лисенко Ю. Г.
національного університету
2020
Надання відгуку на автореферат докторської
03 листопада
дисертації
Турлакової С. С.
до
дир. Лисенко Ю. Г.
2020
спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07
Ознайомлення із блоками системи ІАСУ ФР
МОНУ «Табельний облік» і «Оренда», Січень–
ст. лаб.
вивчення та внесення даних у блок серпень 2021 Бовсуновська М. В.
«Гуртожитки, готелі»
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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
міжнародна 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.
У 2020–2021 н. р. установлено нові контакти у сфері освіти та науки,
інших форм співробітництва з освітніми закладами зарубіжних країн. Зокрема
укладено 4 нові угоди про співпрацю із ЗВО із 4 країн світу, а саме:
 Республіка Вірменія (Вірменський державний економічний університет);
 Литовська Республіка (Вільнюська колегія / Університет прикладних
наук);
 Республіка Узбекистан (Технічний інститут Йоджу в Ташкенті);
 Республіка Албанія (Університет Александра Моіссі, м. Дуррес).
Продовжено дію договору на підставі закінчення терміна дії з Інститутом
мов (Федеративна Республіка Німеччина). З метою реалізації проєкту
міжнародної технічної допомоги «Ініціатива академічної доброчесності та якості
освіти» (Academic IQ Initiative) було підписано Меморандум про співпрацю з
організацією «Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS».
За результатами участі Університету в конкурсі Програми Європейського
Союзу Еразмус+ за напрямом Міжнародна кредитна мобільність у 2020 році
було підтримано проєкти із 13 ЗВО з 9 країн.
У рамках 3-х підтриманих проєктів від Європейського союзу отримано
фінансування для реалізації 19 індивідуальних проєктів міжнародної
кредитної мобільності: 11 вихідних мобільностей (6 – для викладачів та
адміністративного персоналу, 5 – для студентів) та 8 вхідних мобільностей (6 –
для викладачів та адміністративного персоналу, 2 – для студентів), деякі
університети проводять конкурс серед усіх партнерських ЗВО з України.
Загалом за 2014–2020 рр. за кількістю проєктів міжнародної кредитної
мобільності Еразмус+ (55 проєктів) ПУЕТ входить до ТОП-20 університетів
України та є лідером у Полтавському регіоні.
Відповідно до академічного рейтингу закладів вищої освіти України «Топ200 Україна 2021» за показником «Міжнародна діяльність» (оцінюється
виключно кількість Еразмус+ проектів) ПУЕТ знаходиться на 16 місці.
Протягом 2020–2021 н. р. було реалізовано проєкти в рамках програми
Еразмус+ КА1: Міжнародна кредитна мобільність спільно з:
1) Університетом Фоджі (Італійська Республіка):
- вихідна мобільність: у ІІ семестрі 2020–2021 н. р. було направлено
1 викладача та 2 адміністративних працівників для викладання, стажування та
підвищення кваліфікації;
2) Громадським інтегрованим центром професійної підготовки Валлє
Ельда (Королівство Іспанія):
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- вхідна мобільність: у ІІ семестрі 2020–2021 н. р. було прийнято в
Університеті 3 адміністративних працівників із метою обміну досвідом та
підвищення кваліфікації;
3) Вищою державною професійною школою в Тарнові (Республіка
Польща):
- вихідна мобільність: у ІІ семестрі 2020–2021 н. р. було направлено
1 викладача для викладання та підвищення кваліфікації;
4) Університетом Вістула (Республіка Польща):
- вхідна мобільність: у ІІ семестрі 2020–2021 н. р. було прийнято в
Університеті 1 викладача для читання лекцій та обміну досвідом;
- вихідна мобільність: заплановану мобільність викладача ПУЕТ було
відмінено через зміну правил в’їзду та перебування на території Республіки
Польща, зокрема введення обов’язкового 10-денного карантину для іноземців,
що прибувають до Республіки Польща із країн, що не входять до Шенгенської
зони;
5) Римським Університетом Сапієнца (Італійська Республіка):
- вихідна мобільність: для участі в конкурсному відборі ЗВО-партнера було номіновано 8 викладачів і 3 студентів спеціальності Міжнародні економічні
відносини, за результатами конкурсного відбору у 1 семестрі 2021–22 н. р. на
навчання вирушать 2 студенти, а для читання лекцій – 1 викладач;
6) Університетом прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина):
- вихідна мобільність: для участі в конкурсному відборі ЗВО-партнера
було номіновано 4 студенти спеціальності Міжнародні економічні відносини, за
результатами конкурсного відбору в 1 семестрі 2021–22 н. р. на навчання
вирушить 1 студент.
Протягом навчального року забезпечено співпрацю за такими
міжнародними грантовими проєктами:
1. Еразмус+ EEIFSMS, Жан Моне Модуль (621189-EPP-1-2020-1-UAEPPJMO-MODULE) «Європейський досвід впровадження системи управління
безпечністю харчових продуктів (НАССР)» (Ткаченко А., Губа Л., Басова Ю.,
Горячова О., Катеренчук Н., Пахомова І., Перегуда Ю., Зінченко Л., Пащенко Б.,
Ольховська О.).
2. Центр освіти дорослих – середовище особистісного та професійного
розвитку» (фінансування – DVV International, Федеративна Республіка
Німеччина) (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 з Міністерством освіти і науки України (партнер Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) (Педченко Н.,
Перегуда Ю., Писаренко Т.).
4. «Creative Spark: програма підтримки підприємництва в системі
освіти» в рамках співпраці з Університетом Портсмуту за фінансування
Британської Ради (Пахомова І., Устьян О., Юрко І., Михайленко О., Ткаченко А.,
Шимановська-Діаніч Л., Івасенко О.).
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5. Creative Spark – English Clubs у рамках Creative Spark: програми
підтримки підприємництва в системі освіти за фінансування Британської Ради в
Україні (Пахомова І., Іщенко В., Кононенко О.).
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. «Підвищення впливу жінок у розбудові місцевого економічного
розвитку як запорука успішної реалізації гендерної політики м. Полтави» за
підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, яке підтримало спільну
діяльність Асоціації міст України (АМУ) та проєкту міжнародної технічної
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який в Україні
впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) (Дрозд Р.,
Юрченко Т., Клименко В., Туль С., Шкурупій О.).
8. «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
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Вергал К.,
Сарапин В., Педченко Н., Пахомова І.).
9. День кар’єри ЄС у Полтаві за підтримки Представництва ЄС в
Україні (Пахомова І., Манжура О., Нестуля С., Перегуда Ю., Пащенко Б.,
Івасенко О., Юрко І., Делія О., Іванов Ю.).
10. «Креативність для креативних» за підтримки Українського
культурного фонду, Програма «Культура для змін», ЛОТ 2 Українськобританська співпраця (Шимановська-Діаніч Л., Лозова О., Зінчик С., Водяник О.,
Пахомова І., Пащенко Б.).
11. Програма Global Volunteer міжнародної молодіжної громадської
організації AIESEC, залучення волонтерів до освітнього процесу (Перегуда Ю.,
Писаренко Т.).
12. Участь у світовому флешмобі #ErasmusDays 2020 за підтримки
Національного Еразмус+ офісу в Україні (Перегуда Ю., Писаренко Т.).
Протягом звітного періоду було продовжено співпрацю за чинними
договорами з організації професійного стажування студентів та випускників
ПУЕТ за кордоном (Турецька Республіка: мережі готелів «Delphin Hotels &
Resorts» та «Papillon Hotels Resort & SPA», туристична компанія «Anex Tour»;
Республіка Болгарія: ТОВ «Internobmen»; Федеративна Республіка
Німеччина: ТОВ «Internobmen»), організовано співпрацю та підписано договори
про організацію професійного стажування студентів ПУЕТ у Федеративній
Республіці Німеччина із 2 новими партнерами – ТОВ «ПРОФІТІМ» і ТОВ «Селф
Інвест».
181 студент та 9 працівників Університету взяли участь у програмах
професійного стажування та проходження навчально-виробничої практики за
кордоном. Зокрема, у Турецькій Республіці (мережі готелів «Papillon Hotels
Resort & SPA» та «Delphin Hotels & Resorts», готель «Lujo», туристична компанія
«Anex Tour», компанії «Yeni Sehrazat Turizm Gida Sanayi ve Tic.Ltd.Sti») –
63 студенти; Республіці Болгарія (КК Албена (готельно-ресторанні комплекси:
«Boryana», «Kaliakra Mare», «Kompas», «Arabella Beach», «Flamingo Grand»,
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«Maritim Paradise Blue», «PrimaSol Ralitsa Superior», «PrimaSol Ralitsa Superior
Aqua Club», «Mura», «Kaliakra», «Sandy beach», «Malibu», «Dobrudja»), КК
Сонячний берег (готельно-ресторанні комплекси: «I-Hotel Sunny beach»,
«Nessebar Beach»), КК Золоті піски (готельно-ресторанний комплекс «Kaliakra
Mare», «Luna»), КК Банско (готельно-ресторанний комплекс гольф-клуб «Pirin
Golf & Country Club»), КК Св. Костянтин і Олена (готельно-ресторанний
комплекс «Estreya Residence») – 95 студентів та 9 працівників; Федеративній
Республіці Німеччина (компанії: «McDonald’s», «Allfein Feinkost GmbH & Co.
KG», «KON-Service») – 13; Республіці Польща (ТОВ «Toms Polska», ТОВ
«Lerand») – 3 студенти; Об’єднаних Арабських Еміратах (кафе «Meramar») –
1 студент; Чеській Республіці (ТОВ «Johnny Holding», ТОВ «Fuji Koyo») –
4 студенти; Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії
(ТОВ «Barway Services», ТОВ «A.J. Busby») – 2 студенти.
1 студент спеціальності Комп’ютерні науки навчався паралельно в іншому
закладі вищої освіти з метою одночасного отримання двох дипломів ПУЕТ та
Віденського Університету (Республіка Австрія).
1 студент Університету взяв участь у конкурсі есе, присвяченому 98-річчю
від дня народження загальнонаціонального лідера азербайджанського народу
Гейдара Алієва, на тему «Феномен лідерства Гейдара Алієва» за підтримки
Посольства Азербайджанської Республіки в Україні та сприяння Бакинського
Міжнародного Центру Мультикультуралізму, партнера ПУЕТ.
Залучено до освітнього процесу в Університеті 9 іноземних фахівців із
6 країн світу, а саме:
- Федеративної Республіки Німеччина (письменник-публіцист Крістоф
Брумме, фахівець із забезпечення освітньої-професійної програми «Германські
мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Роланд Франц);
- Республіки Польщі (координатор іноземних студентів Університету
Вістула Давут Хан Аслан);
- Естонської Республіки (Надзвичайний і Повноважний Посол
Європейського Союзу та Голова Представництва Європейського Союзу в
Україні Матті Маасікас);
- Азербайджанської Республіки (проректор ADA University Фаріз
Ізмаілзаде);
- Сполучених Штатів Америки: (президент Міжнародного центру
академічної доброчесності Девід Ретінджер);
- Канади (муніципальний експерт із питань розвитку бізнесу та
демократичного врядування м. Едмонтон Кент МакМалін, директор Apparel
Textile Sourcing Джон Бенкер, експерт із ринку одягу Офісу із просування
експорту Канади (Trade Facilitation Office Canada) та консультант Канадськоукраїнського проєкту підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS) Марія Гузман).
За звітний період з робочими візитами та для участі в конференціях,
семінарах, проведення зустрічей зі студентами в Університеті перебували
11 офіційних осіб із 6 країн світу: координатор з анімації мережі готелів
«Delphin Hotels & Resorts» Кирач Корхан Неджаті, менеджер анімації готелю
«Delphin Be Grand Resort» Оган Шентуг, шеф анімації готелю «Delphin Be Grand
Resort» Серджан Куртул (Турецька Республіка); директор Громадського
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інтегрованого центру професійної підготовки Валлє Ельда Крістобаль
Мельгарейо Ромеро, віце-директор Громадського інтегрованого центру професійної підготовки Валлє Ельда та координатор програми Еразмус+ Марія Хесус
Гарсія Сото, викладач департаменту торгівлі та маркетингу Громадського
інтегрованого центру професійної підготовки Валлє Ельда Джудіт Сантонья
Черда (Королівство Іспанія), письменник-публіцист Крістоф Брумме (Федеративна Республіка Німеччина), Надзвичайний та Повноважний Посол
Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова, Радник Надзвичайного і Повноважного Посла Азербайджанської Республіки в Україні Камал
Халілов (Азербайджанська Республіка), координатор іноземних студентів
Університету Вістула Давут Хан Аслан (Республіка Польща), Надзвичайний і
Повноважний Посол Європейського Союзу та Голова Представництва
Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас (Естонська Республіка).
Протягом 2020–2021 н. р. 15 науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та співробітників Університету перебували у науково-творчих
і ділових зарубіжних відрядженнях у Республіці Польща, Республіці Білорусь,
Італійській Республіці, Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Болгарія.
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3.2. Взаємозв’язок зі стейкхолдерами
3.2.1. Звіт про роботу профорієнтаційного відділу
З метою формування контингенту студентів у 2021 році Вченою радою
було схвалено «План заходів Полтавського університету економіки і торгівлі з
формування контингенту студентів у 2020–2021 навчальному році», який
передбачав 84 заходи різного плану.
Набір студентів ми здійснюємо за рахунок випускників шкіл, які
вступають за результатами ЗНО.
Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні цього року
зареєстровано 389 710 осіб, що на 10 217 осіб більше, ніж минулого року
(379 493 особи).
У 2021 р. на ЗНО зареєстровано 12806 мешканців Полтавської області, що
на 275 осіб менше, ніж минулого року (13081). Цього року випускників в області
менше на 300 осіб, ніж минулого року.
Водночас відбулися суттєві зміни у ЗНО: додано окреме тестування з
української мови, математика розділена на два рівні: профіль, що дає можливість
вступу до ЗВО, та стандарт, який зараховується тільки як ДПА.
Традиційно найпопулярнішими навчальними предметами є українська
мова і література (250 681 зареєстрованих), українська мова – 126 401, історія
України – 298 972, математика – 291 789, англійська мова – 146 366, географія –
175 427 та інші.
Серед учасників зовнішнього незалежного оцінювання більшість є
випускниками закладів загальної середньої освіти поточного року (56,45 %).
Кількість охочих скласти зовнішнє незалежне оцінювання серед випускників
минулих років становить 13,18 %; учнів, студентів професійно-технічних,
закладів вищої освіти (30,4 %).
Особливості ЗНО цього року та відміна обов’язковості ДПА у формі ЗНО
наклали свій відбиток на результати ЗНО.
Зареєстровано Склали ЗНО у Склали ЗНО у
Предмет
±
на ЗНО у 2021
2020
2021
Українська
мова і
250 681
література
267 400
251 648
+15 752
Українська
126 401
мова
Математика
291 789
168 386
132 745
+35 641
(профільний)
Математика
77 321
–
–
–
(стандарт)
Історія
298 972
163 530
150 958
+12 572
України
Географія
175 427
107 049
87 756
+19 293
Англійська
146 366
114 170
97 314
+16 856
мова
Біологія
127 202
79 522
70 303
+9 219
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Фізика
Хімія
Німецька
мова
Французька
мова
Іспанська
мова

32 090
12 744

21 275
8 821

20 521
9 974

+754
–1 153

2 418

617

1 567

–550

561

377

366

+11

224

128

108

+20

На ЗНО в Полтавській області зареєструвалося 12806 осіб (2020 р. –
13 081) осіб.
З них випускників цього року – 6 800 осіб, що майже на 100 осіб менше
ніж минулого року (2020 р. – 6 900) і становить 53 % від зареєстрованих в
області. 1 900 осіб – випускники минулих років, що майже на 500 осіб більше,
ніж минулого року, учнів ПТУ – 1 700, фахової передвищої – 2 300 осіб.
Реєстрація учнів ПТУ, фахової передвищої на ЗНО виключно була пов’язана з
вимогою складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. У 2021 році
через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 складання ДПА у
формі ЗНО є добровільним. Учні в цьому році не будуть закінчувати свої
навчальні заклади, а отже, і вступати до закладів вищої освіти. З наведеної
інформації витікає, що ми можемо розраховувати лише на 6 800 випускників
ЗЗСО та 1 900 випускників минулих років.
Зареєстровано
Узяли участь в
Предмет
Склали ЗНО у 2020
на ЗНО у 2021
ЗНО 2021
Українська мова і
8 058
7 231
література
8 866
Українська мова
4 273
2 584
8 273
2 564 – не
Математика
9 578
склало 31 %
4 517
(профільний)
5 709 – склали
+1 192
Історія України
9 955
7 147
5 513
Географія
5 524
4 058
3 545
3 757
401 – не склали
Англійська мова
4 262
(10,68 %)
3 479
3 356 – склали
–132
Біологія
4 745
3 334
2 822
Фізика
1 113
873
679
Хімія
351
271
279
Через карантинні обмеження, пов’язані з поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, переважна кількість заходів та освітніх
проєктів профорієнтаційного характеру департаментом маркетингу, інститутами,
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кафедрами та структурними підрозділами була проведена в онлайн-режимі за
попередньої розсилки на електронні адреси html-листів та вайбер-розсилки.
Уточнено та сформовано нову базу данних для розсилки: загальноосвітні
заклади середньої освіти, відділи, управління та департаменти освіти відповідно
до новостворених районів та ОТГ Полтавської та суміжних областей.
Інформування випускників про діяльність університету, можливості та
переваги для студентів, імідж та рейтинг нашого навчального закладу були
представлені на нижчезазначених заходах:
1. Онлайн-конференція для старшокласників та їх батьків «Як стати
студентом у 2021 році» за участі ХРЦОЯО (листопад 2020 р.) –
292 учасники.

2. Онлайн-конференція для старшокласників та вчителів «Від
реєстрації на ЗНО до вступу до ЗВО» за участі ХРЦОЯО (Лютий 2021 р.) –
274 учасники.

3. Дні абітурієнта та вступника Інститутів.

4. Дні відкритих дверей за спеціальностями для випускників
технікумів та коледжів для випускників кооперативних закладів фахової
передвищої освіти.
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5. Освітні проєкти для розвитку учнівської молоді:
 Полтавська обласна школа лідерів учнівського самоврядування.

 Обласний чемпіонат «Крок до бізнесу».

 Молодіжний фестиваль реклами.

 Школа молодого керівника.
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6. Проведено близько 50 майстер-класів, тренінгів, зустрічей та інших
заходів представниками кафедр із потенційними абітурієнтами.
7. Участь у двох освітніх онлайн-виставках у м. Полтава та м. Горішні
плавні.
Переможці освітніх проєктів, проведених у ПУЕТ, отримували дипломи,
нагороди та сувенірну продукцію з логотипом університету.

На базі ПУЕТ уже 12 років діють пункти реєстрації, проведення пробного,
основних сесій ЗНО та вступних випробувань із використанням організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для
вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідно до угоди про
співробітництво з Харківським РЦОЯО. Це надає можливість спілкування з
потенційними вступниками та ознайомлення з матеріально-технічною базою
університету і мають профорієнтаційний характер.
З метою підготовки випускників закладів загальної середньої освіти та
випускників минулих років до зовнішнього незалежного оцінювання знань діяли
курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання знань за вечірньою
формою навчання з 1 жовтня 2020 року по 31 квітня 2021 року (Наказ по
університету № 154-Н від 28 вересня 2020 року).
З метою профорієнтаційної роботи на електронні адреси було здійснено
розсилку у формі html інформаційних листів про освітні сожливості:
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 нові спеціальності для підготовки бакалаврів, молодших бакалаврів
(заклади загальної середньої освіти);
 можливості для підготовки магістрів «Освітня робототехніка»
(департаменти, відділи управління освіти, заклади загальної середньої освіти,
заклади фахової передвищої освіти); «Місцеве самоврядування» для керівників,
співробітників та депутатів об’єднаної територіальної громади (Об’єднані
територіальні громади); навчання уповноважених осіб, відповідальних за
організацію та проведення процедури закупівлі за освітньою програмою
«Публічні закупівлі» (Об’єднані територіальні громади).
З 1 по 14 липня 2021 року для вступників було проведено індивідуальні дні
відкритих дверей за попередньою онлайн-реєстрацією (18 учасників).
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3.2.2. Звіт про роботу департаменту маркетингу
Протягом 2020–2021 навчального року ПУЕТ, крім 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 участь у
заходах університету та здійснював рекламно-інформаційну підтримку.
Розроблення уточнень для формування портрету цільової аудиторії, їх
страхів, бар’єрів, уподобань.
Щодо друкованої рекламної продукції за звітній період департамент
оновив інформаційні та дизайн електронних та друкованих матеріалів (здійснив
замовлення друку):
 роздатковий матеріал для першокурсників (путівник першокурсника);
 загальні буклети ступеня молодшого бакалавра (укр.), бакалавра (укр.)
та магістра (укр.);
 флаєри освітніх програм молодшого бакалавра (укр.), бакалавра (укр.),
магістра (укр.);
 флаєри ЗНО + ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПУЕТ + ВИБІРКОВІ БЛОКИ;
 флаєри для випускників технікумів та коледжів;
 флаєри про військову підготовку;
 флаєри можливостей для студентів (ERASMUS + KA1)
 флаєри закордонних стажувань студентів ПУЕТ.
Візитки (приєднуйся до нас у соцмережах).
Протягом року активно публікував іміджеві статті в газетах: «Вісті
Укоопспілки», «Село Полтавське», ПП «Кременчуцька газета», інтернет-видання
«Полтавщина», «Кременчуцький ТелеграфЪ», а також рекламу Днів відкритих
дверей.
Крім традиційних інструментів маркетингових комунікацій у діяльності
департаменту, активно використовуються сучасні інструменти просування.
Так протягом року департамент активно висвітлював головні події в
інтернет-виданнях, як-от: сайт міста Полтава «0532» та «Полтавщина», інтернетгазети «Приватний підприємець», «Коло», «Зміст».
Крім цього, діяльність університету, його громадська позиція з актуальних
питань суспільства часто висвітлюється на телебаченні:
 телеканал «Центральний»;
 телеканал «ІРТ»;
 PTV (Полтавське телебачення).
Науково-педагогічний персонал університету часто виступає в ролі
експертів з різних питань у передачах місцевих телевізійних компаній.
Активно в інформаційно-рекламній діяльності департамент використовує
й інструменти digital-маркетингу.
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За звітній період було проведено 68 рекламних кампаній, у ході яких
охоплено 1 306 416 користувачів соціальних мереж.
У рамках профорієнтаційної роботи, крім проведених заходів (їх відеосупровід), було здійснено підготовку та зйомка відеоматеріалів для проведення
онлайн-днів відкритих дверей (зйомка гарантів, відгуків випускників, відгуків
студентів про університет та саму освітню програму, відгуків про стажування
тощо). Проведено зйомку візитівок освітніх програм. Проведено онлайн-дні
відкритих дверей (їх відеосупровід) та створення відеооглядів про кожну зустріч
на ньому (розповсюджено окремо (Youtube, Facebook, Instagram).
Зйомки для підготовчих курсів – 3 відеоматеріалами.
Загалом за звітний період було знято понад 300 відеороликів
інформаційного, профорієнтаційного та загального характеру про університет та
для рекламних кампаній.
Під час вступної кампанії із квітня по теперішній час активно
використовується target в Інтернеті, проводиться супровід вступників у
Facebook, Instagram та окремо створену групу «Вступ 2021 ПУЕТ» у Telegram.
Розроблено та впроваджено стратегію просування в соціальних мережах та
контент-план (тестування та регулярні внесення змін до нього).
Розраховано бюджет на таргетовану рекламу та проведено запуск і
контроль рекламних кампаній.
Проведено роботу над зростанням кількості учасників та їх активності у
спільнотах та групах, що просуваються, проаналізовано статистику та відповідно
скореговано стратегію просування університету через соціальні мережі.
Проведено інформаційно-рекламну підтримку соціального проєкту
«Університет третього віку».
Здійснено комплектування та розповсюдження інформаційно-рекламної
продукції відповідно до потреб (виїзду за кордон, проведення конференцій,
профорієнтаційної роботи у ЗЗСО, коледжах, технікумах, олімпіад тощо).
Іміджева діяльність:
 розроблення дизайну титульних листів програм, програм заходів, афіш,
об’яв, бейджів, холдерів заставок на екрани телевізорів, заставок груп у
соціальних мережах;
 створення та супроводження сторінки про університет у сервісі Google
Мій бізнес;
 забезпечення профорієнтаційної роботи на території ЗЗСО, технікумів та
коледжів;
 забезпечено інформаційний супровід онлайн-заходів університету
(підготовка прес-релізів, опрацювання питання щодо інтерв’ю тощо).
Управління маркетингом:
 дослідження джерел отримання інформації
(опитування студентів 1 курсу)
 панельні дослідження студентів 2 курсу;

про
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 тематичні опитування студентів 3–6 курсів та аналіз їх результатів;
 моніторинг профорієнтаційної діяльності ЗВО-конкурентів;
 аналіз набору за спеціальностями ПУЕТ у регіонах освітньої
діяльності;
 співпраця зі студентською радою університету – проведення спільних
проєктів у соціальних мережах;
 стажування студентів різних спеціальностей у департаменті маркетингу
ПУЕТ.
Online-marketing:
 актуалізація інформації на сайті вступнику, оновлення сторінок
освітніх програм, вибіркових блоків, калькулятора вибору спеціальності;
 просування освітніх програм університету в соціальних мережах;
 моніторинг маркетингової (більш за все рекламної) діяльності
університетів Полтавщини, України, світу в Інтернеті, сайтах, соціальних
мережах;
 підготовка інформації для оновлення сторінок онлайн-довідників ЗВО
України;
 проведення опитувань та конкурсів серед учасників соціальних мереж;
 Viber-сповіщення учасників заходів, вступникам 2021, рекламних
(розроблення макетів, розсилка);
 Html-листування з учасниками заходів, вступникам 2021, рекламних
(розроблення макетів, розсилка);
 рекламно-інформаційна підтримка в Telegram-каналах «Загальний чат
ПУЕТ», «Вступай разом з Руді»;
 оновлення сайту «Вступнику» відповідно до змін у Правилах прийому,
переліку освітніх програм університету тощо;
 розроблення структури інформаційних матеріалів та персональних
сторінок на сайті «ВСТУПНИКУ», нових освітніх програм;
 робота зі стейкхолдерами ПУЕТ та групами для абітурієнтів у
Facebook, Telegram, Instargam (відеоматеріали про університет);
 висвітлення подій в університеті через сайти університету та соціальні
мережі;
 рекламно-інформативна підтримка профілю університету у Facebook,
Instagram, Telegram, Pinterest, Tiktok.
Проведення (таргетування) рекламних кампаній:
дистанційна освіта; Молодший бакалавр, нові освітні програми, рекламні
кампанії для вступників (вступ 2021).
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3.2.3. Звіт про роботу Асоціації випускників університету
За 2020–2021 н. р. Асоціація випускників ПУЕТ продовжувала проводити
інтенсивну роботу щодо всебічного розвитку та налагодження ефективних
комунікацій між випускниками ПУЕТ, ПКІ, ПУСКУ. Оскільки мета Асоціації –
об’єднання випускників ПУЕТ (ПКІ, ПУСКУ) усіх поколінь у єдину спільноту
Університету, для надання можливостей індивідуального розвитку учасників
Асоціації та зміцнення іміджу, збереження та примноження традицій та
духовних цінностей ПУЕТ, то всі заходи, які були проведено протягом року,
було спрямовано на реалізацію зазначеної мети.
10 жовтня 2020 року відбулося онлайн-святкування Дня Університету
(ПУЕТ (ПУСКУ, ПКІ) – 59 років). Тож, незважаючи на умови карантину, зустріч
випускників університету різних років випуску, відбулася. Багато теплих слів
привітання та незабутніх спогадів про студентське життя та викладачів було
надіслано до улюбленої alma mater. Уже вкотре і випускники, і студенти
пораділи здобуткам ПУЕТ та його невід’ємному хисту завжди долати будь-які
перешкоди та залишатися найсучаснішим ЗВО. Цього ж дня було окреслено
план основних заходів і питань, які потребують вирішення в цьому навчальному
році.
21 травня 2021 року відбулося онлайн-святкування Дня ВИПУСКНИКА,
приуроченого 60-річчю Університету (ПУЕТ (ПУСКУ, ПКІ)). Випускники
Університету, а їх уже понад 100 тисяч осіб, святкували разом з улюбленими
викладачами та одногрупниками. Незважаючи на карантинні обмеження й
онлайн-формат свята, всі поринули в щемливу та зворушливу атмосферу
єднання та щирих посмішок через теплі спогади та слова вдячності.
Відповідальними особами протягом навчального року постійно
здійснюється 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 2020–2021 н. р.,
робота над цим механізмом продовжується.
Продовжується залучення випускників-роботодавців ПУЕТ із метою
обговорення та формування переліку та змісту вибіркового блоку освітньої
складової освітнього процесу. Також було проведено зустрічі з успішними
випускниками та студентами щодо обговорення їх життєвого успіху та
конкурентоспроможності, зокрема і онлайн в умовах карантину.
Триває робота над розробленням проєктів від Асоціації випускників
ПУЕТ, які будуть спрямовані на розвиток вишу та всебічної комунікації
Університету та його випускників.
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3.2.4. Звіт про роботу Центру зв’язків із виробництвом
Для забезпечення практико-орієнтованого навчання, набуття практичних
професійних навичок протягом навчального року Центр зв’язків з виробництвом
разом із кафедрами та факультетами продовжив роботу з пошуку нових підходів
до її реалізації 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.
В умовах установленого карантину та запровадження протиепідемічних
заходів для своєчасного та якісного забезпечення всіх студентів базами
практики, укладання договорів на проведення виробничої практик, проведено
кропітку роботу зі студентами та кафедрами щодо визначення баз практики. Ці
обставини спонукали до більш активного пошуку нових баз практик за місцем
проживання студентів. Проведено моніторинг студентів за місцем проживання
та підприємств, що можуть бути базами практики, підприємств, що пропонують
тимчасову роботу у вільний від навчання час та пропозиції щодо стажування в
період навчання з подальшим працевлаштуванням.
Через епідеміологічну ситуацію в державі, спричинену корона-вірусом,
тимчасове призупинення роботи підприємств та організацій різних форм
власності, внесено зміни в організацію проведення виробничої та навчальної
практик.
З початку навчального року з кожною групою студентів, з кожним
студентом зокрема проведено неодноразові консультації, заняття, зустрічі, на
яких було надано інформацію про терміни, види та особливості виробничих
практик відповідно до освітньої програми, спеціальності. Ознайомлено з
переліком підприємств, на яких можна проходити практику, вимоги до
підприємств як до баз практики відповідно до програм практики та надано
інформацію про підприємства, що пропонують тимчасову роботу у вільний від
навчання час та пропозиції щодо стажування в період навчання з подальшим
працевлаштуванням в аудиторіях університету, насамперед, в режимі онлайн.
З метою своєчасного та належного проходження практики відповідно до
затвердженого Тимчасового порядку проходження практики здобувачами вищої
освіти університету в дистанційному режимі в період карантину терміни практик
установлювались залежно від початку роботи підприємств та їхніх можливостей.
Використовуючи засоби електронного та поштового зв’язку, студентам надано
всю необхідну інформацію: документи, методичні матеріали (щоденник,
направлення, листи-звернення, договори, програми практик та методичні
рекомендації, індивідуальні завдання, інструкція з безпеки життєдіяльності 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.
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За всіх ускладнень в організації проходження виробничої практики в період
протиемідемічних заходів у 2020–2021 навчальному році направлено на
навчальну практику 138 студентів. На виробничу практику направлено
2 510 студентів, з них: студенти денної форми навчання 1 976 (78,7 %), студенти
Навчально-наукового інституту міжнародної освіти – 185 (7,4 %) та 349 (13,9 %)
студентів Навчально-наукового інституту заочно-дистанційної форми навчання.
Для ліквідації академічної різниці у зв’язку з поновленням у навчанні,
ліквідації заборгованості за минулі роки (через від’їзд за кордон з початку
навчального року, сімейними обставинами та в поодиноких випадках через
економічну нестабільність підприємств, відсутність інформації про можливості
підприємств, особливо приватних, як баз виробничої практики) у 2020–2021 н. р.
для 189 студентів різних курсів та спеціальностей установлено нові терміни
виробничої та навчальної практик, визначено нові бази практик, що внесло
додаткові труднощі в організацію практичної підготовки студентів і всього
освітнього процесу. Укладено 997 договорів та продовжено дію 528 договорів на
проведення виробничої практики.
Для своєчасного укладання договорів на проведення виробничої практики
студентів з підприємствами, установами м. Полтави, Полтавської та інших
областей надіслано близько 414 листів-звернень різного змісту з інформацією
про студентів, які проживають у цій місцевості, терміни та види практик,
прохання прийняти на практику.
Перебуваючи у складних умовах карантинних обмежень, усім студентам із
першого по четвертий курси освітнього рівня молодшого бакалавра та
бакалавра, першого-другого курсів освітнього рівня магістра було визначено
місця проходження виробничих практик, укладено договори на проходження
практики. Проведено інструктажі – за можливістю в аудиторіях університету та
дистанційно з використанням технологій, що забезпечують аудіо- та відозв’язок.
Організовано проведення медичного огляду 86 студентам факультету
харчових технологій, готельно-ресторанного й туристичного бізнесу, які
проходять практику в готельно-ресторанних комплексах, базах відпочинку.
Із загальної кількості студентів, які проходили виробничу практику у 2020–
2021 н. р., направлено (у розрізі спеціальностей, освітніх програм – додаток 1):
Направлено
Обласні й районні спілки споживчих
товариств
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Публічні та приватні акціонерні
товариства
Товариства з обмеженою відповідальністю
Державні підприємства та установи
Банківські установи
Малі та приватні підприємства
Фізичні особи-підприємці
За кордоном

2020–
2021
н. р.
%

2019–
2020
н. р.
%

2018–
2019
н. р.
%

2017–
2018
н. р.
%

2016–
2017
н. р.
%

2015–
2016
н. р.
%

2014–
2015
н. р.
%

2.0

1,1

1,1

1,4

2,7

8,0

013,3

10.8

9,7

12,0

10,6

9,6

6,5

6,8

6,9

7,2

9,4

13,8

15,7

17,4

19,2

19,4

16,5

17,1

15,1

14,2

16,8

21,0
0,5
7,1
27,8
4,8

26,3
0,6
4,8
27,7
3,5

25,4
1,2
6,0
21,8
8,8

23,3
1,9
5,1
23,4
7,8

18,9
4,5
4,2
21,1
10,1

19,6
5,1
9,1
25,8
5,5

15,1
7,9
25,9

112

120 студентам перебування за кордоном на практичному стажуванні
зараховується як виробнича практика.
Для 272 (у 2019–2020 н. р. 194 студенти) студентів І–ІV курсів ступеня
бакалавра та І–ІІ курсів ступеня магістра різних освітніх програм,
спеціальностей базою практики стали структурні підрозділи університету. Крім
того, кафедра ділової іноземної мови стала базою практики для 13 студентів
Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка».
Моделлю проходження виробничої практики в онлайн-режимі у філії АТ
«КБ «Приватбанк» скористалося близбко 6 студентів різних курсів і
спеціальностей з отриманням Сертифіката з факсиміле Голови правління банку
та електронною печаткою, який є офіційним документом підтвердження про
проходження практики студентом і зарахування практики. Крім цього, цей
сертифікат надає можливість подальшого першочергового працевлаштування у
відділеннях банку після закінчення університету.
Через відсутність у сільській місцевості підприємств, які б відповідали
вимогам програм виробничих практик, умовам та оплаті праці, та закриття у
зв’язку з економічною кризою та карантинними обмеженнями 1 416 студентів
або 71,9 % (2019–2020 н. р. – 80,0 %; 2018–2019 н. р. – 60,1 %) проходять
виробничу практику в м. Полтава.
За результатами проходження виробничої практики на початку 2020–
2021 навчального року разом із випусковими кафедрами проведено конференції
зі студентами I–IІІ курсів спеціальностей Готельно-ресторанна справа, Туризм та
освітньої програми «Харчові технології та інженерія». Під час зустрічі студенти
дали характеристику базам практик, поділилися своїми враженнями про
перебування на практиці, розповіли про умови праці та проживання, ставлення
керівництва до них. Висловили свої зауваження та пропозиції щодо
використання в подальшому підприємства як бази практик.
Зважаючи на ситуацію, що другий рік ми знаходимося в умовах
запроваджених протиепідемічних заходів, все таки близько 63,0 % студентів на
період виробничої практики було зараховано на посади покоївки, касира,
продавця-консультанта, торгового агента, обліковця, менеджера, пекаря,
кухонного працівника, кухаря, бармена, офіціанта, аніматора з оформленням
трудової книжки або короткострокового договору.
Проведено перевірку баз практики: піцерія «У сестер», магазин «Дім
Ангелочка» ФОП Шкурко О. Г. м. Полтави. Зустрілися зі студентами та
керівниками цих підприємств, вислухали їхні зауваження та побажання,
ознайомилися з умовами праці.
У зв’язку із закінченням термінів дії договорів на проведення виробничої
практики в державних установах м. Полтави переукладено 17 договорів на
проходження практики студентів спеціальності Право та освітньої програми
«Публічне адміністрування»
База даних баз практик м. Полтави за 2020–2021 н. р. доповнилась такими
установами та підприємствами:
 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. (АРМА);
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 Управління державної служби якості освіти в Полтавській області,
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Полтавської області;
 Національне антикорупційне бюро України;
 Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
(м. Дніпро);
 Регіональний центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Черкаській області;
 Головне управління національної поліції в Черкаській області;
 Каланчацький районний суд Херсонської області;
 товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Ворскла»;
 Черкаський окружний адміністративний суд;
 Шполянський районний відділ державної виконавчої служби Черкаської
області;
 Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Зоріна
Наталія Володимирівна;
 Державна установа «Центр пробацій»;
 Корсунь-Шевченківське відділення поліції Черкаської області;
 санаторій «Чайка» приватного багатопрофільного підприємства
«Парітет»;
 смт Лазурне Херсонської області;
 ТОВ «Футбольний клуб «Крок Трейд»;
 ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»;
 Херсонська дирекція ПАТ «Страхова компанія «Арсенал Страхування»;
 адвокат Оніщенко Віталія Іванівна, адвокат Доготер Оксана Георгіївна,
 ДП «ІНФОТЕХ».
Для студентів освітньої програми «Публічне адміністрування» до наявного
переліку баз практики додано: Миргородська міська рада, Котелевська селищна
рада, Карлівська міська рада, Золотоніська районна державна адміністрація,
Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації, Громадська організація «Інститут аналітики та
адвокації».
Основними базами практики, на яких проходить практику від 5 до 30
студентів, залишаються: ТОВ «ТД «Полтавський автоагрегатний завод»,ТОВ
«Релакс-2012», ПАТ «Полтавамаш», ПАТ «Полтавський завод медичного скла»,
ПрАТ «Фірма «Полтавапиво», ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний
комбінат», ТДВ «Полтавська фірма «Ворскла», ТОВ «Ворскла-Стиль», НВТОВ
«Промелектроніка», Головне управління ДПС у Полтавській області,
Полтавський окружний адміністративний суд, Господарський суд Полтавської
області, Територіальне управління державної судової адміністрації України в
Полтавській області, Головне управління НП у Полтавській області, філія
АТ «КБ Приватбанк», ПрАТ «СГ «АRX», ПАТ «НАСК «Оранта», ПрАТ «Страхова група «UBI-COOP», КП ПП «Алмаз-Полтава». Всього баз практики близько
757 підприємств, установ та організацій м. Полтави, Полтавської й інших
областей України.
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За 2020–2021 н. р. підготовлено 122 накази про проходження виробничої,
навчальної практик із зазначенням кожному студенту бази практики, термінів
практики та уточненням змін щодо термінів практики окремих студентів.
Протягом навчального року брала участь в акредитації ОП «Право»
(молодший бакалавр), ОП «Туризм» (бакалавр), ОП «Германські мови та
літератури (переклад включно)» (магістр).
Для надання допомоги студентам, випускникам університету у визначенні
баз практики та орієнтації на ринку праці України, у сприянні у
працевлаштуванні в цьому році Центр брав участь в організації проведення онлайн-зустрічі із представниками компанії «Аврора», які презентували програму
стажування «Ми шукаємо стажера», ТОВ «Епіцентр», АТ «КБ «Приватбанк».
Безпосередньо на території СПА «Верхоли» с. Соснівка Полтавського району
організовано та проведено зустріч з керівниками цього готельно-ресторанного
комплексу та студентів, які виявили бажання проходити практику з подальшим
працевлаштуванням на цьому підприємстві. Під час зустрічей представники
підприємств розповіли студентам про свої компанії, їх діяльність та перспективи
розвитку. Запропонували роботу на посадах: офіціант, покоївка, помічник
кухаря, менеджер із продажу, товарознавець, консультант із повною та
частковою зайнятістю, оплатою праці та можливість проходження виробничої
практики-стажування. Ознайомили студентів із графіками роботи та умовами
праці. Відповіли на запитання студентів. З нагоди відзначення Дня
адміністративної юстиції студенти спеціальності Право побували на
пізнавальній екскурсії в Полтавському окружному адміністративному суді, були
присутніми в судовому засіданні з розгляду адміністративної справи.
Крім того, із студентами-випускниками проводилася роз’яснювальна
робота з питань самовизначення на ринку праці, уміння дати самооцінку
професійно-кваліфікаційного рівня і запропонувати себе на ринку праці, щодо
сучасних технологій пошуку роботи (оформлення карток працевлаштування,
анкет резюме, інформація про права та обов’язки молодого фахівця).
Останніми роками значно посилено індивідуальний підхід до визначення
баз практики і завдань практичної підготовки, що реалізується шляхом
проходження практик на посадах. Індивідуалізація практичної підготовки
студентів, які навчаються за договорами з фізичними особами, здійснюється
шляхом направлення їх на практики в підприємства й організації, що мають
намір майбутнього працевлаштування цих осіб і запрошують їх для
проходження практики.
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Додаток до звіту про роботу Центру зв’язків із виробництвом
Забезпеченість студентів І–ІVступенів молодшого бакалавра, бакалавра та І–ІІ курсів ступеня магістра базами
практики в 2020–2021 навчальному році в розрізі спеціальностей, освітніх програм
Спеціальність

Право
Міжнародні економічні
відносини
Облік і оподаткування
(Облік та аудит)
Фінанси, банківська справа
та страхування
Філологія
Документознавство та
інформаційна діяльність
Комп’ютерні науки
Бізнес-адміністрування
Публічне адміністрування
Публічні закупівлі
Місцеве самоврядування
Педагогіка вищої школи
Маркетинг
Біотехнології та
біоінженерія
Готельно-ресторанна
справа
Туризм
ЕКОНОМІКА, усього
у т. ч. освітні програми
Економіка підприємства

Полтавська
Усього
обл.

Підприємм. Полства
тава
споживчої
кооперації

84

83

75

82

66

46

23

19

13

71

67

47

129

117

4

Університет

ПАТ,
ПрАТ

13
1

ТОВ

Державні
підприємства

1

70

4

19

29

5

1

2

13

2

1

30

9

19

91

30

3

30

4

4

2

96
24

73
18

48
10

4

4

3

1

3

3

2

1

4
13
121

4
13
108

2
13
68

20

20

20

497

372

221

4

150

97

76

2

109

89

61

2

6

4

3

3

6
3

21
3

9

Банківські
установи

Приватні
підприємства

2

6

Приватні
За корпідпридоном
ємці

4

12

5
4

1

29

15

17

5

1

1
14
5

3

23

35

3

39

273

57

8

68

16

8

20

4

19
7

20
2

1

2

4

1

1

6
1
1

4
1

13
5

7

39

8
20

7

27

82

8

8

10

38

27

8

27

11

1

2

2

-

2

1
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Спеціальність

Бізнес-економіка
Міжнародна економіка
Економічна кібернетика
Управління персоналом та
економіка праці
МЕНЕДЖМЕНТ, усього
у т. ч. освітні програми:
Менеджмент і
адміністрування (маг.)
Менеджмент
Менеджмент
інформаційних ресурсів
Менеджмент людських
ресурсів
ПІДПРИЄМНИЦТВО,
ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ, усього у
т. ч. освітні програми:
Товарознавство і
торговельне
підприємництво
Підприємництво, торгівля
та логістика
Експертиза та митна
справа
Митна справа в
міжнародній торгівлі
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ,
усього
у т. ч. освітні програми:
Харчові технології та

Полтавська
Усього
обл.

Підприємм. Полства
тава
споживчої
кооперації

Університет

9
4
47

6
3
41

3
2
30

1

13

43

35

23

1

133

91

65

20

14

94

ПАТ,
ПрАТ

ТОВ

Державні
підприємства

3

3

4
1
14

13

3

6

6

2

8

4

42

11

12

1

1

2

7

59

44

–

6

2

10

9

5

9

9

4

1

1

195

152

85

9

2

13

63

59

38

20

3

4

2

28

25

14

2

1

91

78

45

3

17

11

6

1

214

174

87

16

33

10

29

10

212

172

85

16

31

10

29

10

Банківські
установи

Приватні
підприємства

1

Приватні
За корпідпридоном
ємці

1
2
3

10

2

9

3

3

14

45

4

3

1

1

4

32

6

2

10

34

2

2

2

2

3

1

1

4

1

15

82

5

10

4

39

4

7

5

8

1

7

41

6

26

2

9

2

21

85

10

21

85

10

2

1

6

6

1

5

1
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Спеціальність

Полтавська
Усього
обл.

Підприємм. Полства
тава
споживчої
кооперації

Університет

ПАТ,
ПрАТ

ТОВ

Державні
підприємства

Банківські
установи

Приватні
підприємства

Приватні
За корпідпридоном
ємці

інженерія
Технологія зберігання,
консервування та переробки
м’яса

Усього денної форми
навчання
Питома вага, %
Іноземні студенти
Питома вага, %
Заочна форма навчання

2

2

2

1976

1574

1037

49

172

140

401

267

12

167

649

119

79,7

52,5

2,5

8,7

7,1

20,3

13,5

0,6

8,5

32,8

6,0

185

180

180

33

22

72

11

3

43

1

9,4

97,3

97,3

17,8

11,9

38,9

6,0

1,6

23,3

0,5

349

214

199

67

8

9

247

2

9

7

61.3

57,0

19,2

2,3

2,6

70,8

0,5

2,6

2,0

1968

1416

49

272

170

482

525

14

179

699

120

78,4

56,4

2,0

10,8

6,8

19,2

21,0

0,5

7,1

27,8

4,8

Питома вага, %
РАЗОМ
Питома вага, %

2510

2
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3.3. Управління ресурсами
3.3.1. Звіт про роботу АГЧ
Наш девіз
ефективно»

«Активно

взаємодіяти

та

працювати

економно

й

Утриманням матеріально-технічної бази в нормальному експлуатаційному
стані, створенням необхідних умов для навчальної та наукової діяльності
здобувачів вищої освіти й співробітників університету опікується адміністративно-господарська частина. Господарство університету – навчальний корпус
площею 21,218 тис. м2, 4 гуртожитки – площею 20,759 м2, спорткомплекс –
1,791 тис. м2, жилий будинок і відомчі квартири. Усі ці об’єкти потребують
постійної уваги.
Насамперед, хочу зазначити, що зазначити в будь-який навчальний рік –
найважливе – це здоров’я та безпека життєдіяльності здобувачів освіти. Отже, у
зв’язку із значним поширенням коронавірусу у країні в гуртожитках і
навчальному корпусі постійно проводиться дезінфекція приміщень, місць
загального користування. Закуплені:
- антисептики – 200 л;
- респіратори – 50 шт.;
- щитки захисні – 20 шт.;
- захисні екрани – 25 шт.;
- маски медичні – 4 000 шт.;
- медичні рукавички – 400 шт.;
- серветки – 190 грн;
- мило рідке – 6 000 грн.
У санітарних кімнатах, санвузлах установили електросушарки, дозатори
для мила.
У гуртожитках установлено на прохідній захисні екрани, у гуртожитку № 4
безконтактний сканер температури. Студенти мають змогу самостійно за
допомогою приладу «ADELIX» вимірювати температуру без зайвих витрат часу
(простота використання, безпека, точність і швидкість, самообслуговування).
Постійно проводиться на входах у будівлі температурний скринінг (для
чого закуплено термометри на суму 12 тис. грн). У кожному гуртожитку
обладнано ізолятори, закуплено 5 денний запас засобів для дезінфікування.
Інформаційні матеріали щодо запобігання коронавірусної хвороби
вивішено для ознайомлення мешканців і працівників, а також проведені
інструктажі. На всі ці матеріали й заходи витрачено 88 980 грн.
Адміністративно-господарська частина забезпечує функціонування,
утримання, проведення ремонтних робіт та благоустрою об’єктів університету.
Ремонтно-відновлювальні роботи виконувалися силами працівників АГЧ,
сторонніми організаціями, фізичними особами.
Кошти на ремонт гуртожитків отримуємо, як оплату від студентів за
проживання в гуртожитках.
Основні роботи, виконані в гуртожитках:
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№ 1 – модернізація вузла обліку газу й реконструкція мережі газу
відповідно до Припису Полтавагаз на суму 77 375,20 грн;
- частковий поточний та косметичний ремонти коридорів, місць загального користування, санвузлів, жилих кімнат – на суму 209 тис. грн;
№ 2 – поточний ремонт ліфтів у гуртожитках № 2,3,4 – 107 тис. грн;
- ремонт
електроплит
–
28 198 грн
(в
основному
заміна
електроконфорок).
У міру необхідності в гуртожитках здійснюється ремонт вікон, установка
нових металопластикових дверей, на що витрачено 75 тис. грн.
Для гуртожитків придбано меблів та м’якого інвентарю на 190 842 грн.
У навчальному корпусі:
- монтаж пожежної сигналізації та системи оповіщення в разі пожежі у
приміщеннях – 611 445,49 грн;
- улаштування пандусу для людей з інвалідністю – 80 992 грн;
- ремонт цоколя у внутрішньому дворику – 23 522 грн;
- переобладнання модемного зв’язку газорозподільної системи – 8 297 грн;
- електромонтажні роботи – 58 444 грн.
- забезпечення освітленням, перехід на світлодіодні світильники
(енергоефективні) 24 тис. грн;
- часткові поточні ремонти, ремонт ауд. 223б – 64 646 грн.
У 2020/2021 н. р. витрати щодо дахової котельні (технічне обслуговування
вузла обліку газу, ремонт газового лічильника КВР-1, технічне обслуговування,
повірка лічильника, розроблення проєкту на реконструкцію частини
газопостачання у зв’язку із заміною газового обладнання) становлять 93515,83
грн.
У звітному році за приписом Полтававодоканалу виникла необхідність
виготовлення інвентаризаційних креслень на водопостачання та водовідведення
будівлі їдальні (16 461,76 грн), ремонту каналізаційно-насосної станції
(312 819 грн), мережі каналізаційних колодязів, монтажу дощоприймача,
прокладка переливної труби, зливових колодязів (53 340 грн).
Приділялася увага благоустрою. Загалом на благоустрій витрачено –
127,5 тис. грн у т. ч. вивіз побутового сміття на суму 103692,28 грн, ремонт
тротуарів – 9 432,42 грн, озеленення – 4 191 грн, закупка інвентарю –
2 253,42 грн, зрізано аварійні дерева.
Постійну увагу приділяємо заходам із пожежної безпеки. Розроблено
проєкт автоматичної пожежної сигналізації для навчального корпусу
(160 тис. грн) і у 2021 році буде закінчено монтаж пожежної сигналізації
підрядною організацією, яка має ліцензію на цей вид роботи на 1 поверсі
навчального корпусу.
Здійснено протипожежне тренування, проводиться інструктаж із питань
пожежної безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності.
Відповідно до Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та
установ системи освіти України в університеті шляхи евакуації утримуються не
захаращеними,
проводяться
перевірки
з
використання
саморобних
електронагрівальних приладів і т. д. Кожні півроку перевіряються пожежні
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гідранти і протипожежне водопостачання. Державною службою надзвичайних
ситуацій перевіряється стан пожежної безпеки в університеті.
Проведено техобслуговування вогнегасників, їх в університеті понад 350
штук, (вартість обслуговування 1 вогнегасника – 100 грн). Ведеться
відеоспостереження, на вході в навчальний корпус – електронні термінали, вхід
за перепустками. Раз на рік проводяться електровимірювальні роботи
електрообладнання у приміщеннях навчального корпусу, гуртожитках № 1, 2, 3,
4, спорткомплексу, на що витрачено 10 320 грн.
На прання постільної білизни в гуртожитках витрачено за рік –
54 115,48 грн, придбано мийних засобів на 53 401,4 грн.
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3.3.2. Звіт про роботу відділу кадрів
01.01.
2020

01.10.
2020

01.01.
2021

01.04.
2021

01.07.
2021

16.08.
2021

537

496

481

464

452

443

із них:
Жінок

414

382

373

365

356

349

Викладачі

201

187

183

184

178

176

5

9

11

11

11

15

Адміністративно-обслуговувальний
персонал
Навчально-допоміжний персонал

157

137

135

128

125

117

28

27

24

23

23

21

Господарський персонал

93

84

78

70

67

64

Студентське містечко

53

52

50

48

48

50

Молодь до 35 років

98

83

80

75

70

70

На лікарняному по вагітності та пологам,
у відпустці по догляду за дитиною
Працівники на
викладачі

3
30
118

3
25
107

0
26
102

1
24
99

0
23
95

0
23
93

неповну ставку

92

85

77

65

62

59

викладачі

41

49

54

56

56

5

співробітники

38

24

22

25

22

21

викладачі
співробітники

188
1

11
1

162
1

159
1

157
1

157
0

викладачі
співробітники

28
39

17
34

19
30

17
31

17
31

1
29

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА

УСЬОГО
за основним місцем роботи

Наукові працівники

у тому числі:

Штатних сумісників
Укладено контрактів

співробітники

Крім того:
Сумісників
зі сторони

Прийнято
З них, жінок
Звільнено
З них, жінок
у тому числі: звільнені
за скороченням
із них, жінок

За 2020
рік

01.04.
2021

01.07.
2021

16.08.
2021

34

10

19

23

25

7

14

16

90

27

48

61

66

15

31

40

13

8

10

10

10

5

6

6
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3.3.3. Звіт про роботу відділу автоматизації та по роботі в ЄДЕБО
Останні зміни в системі дистанційного навчання було сконцентровано у
двох напрямах:
 адаптації технічних умов до проведення значної частини занять у
дистанційному форматі;
 створенні платформи для реалізації концепції «персонального кабінету»
студента, викладача, менеджера.
У частині технічного вдосконалення:
 Разом зі співробітниками ННІЦ було розширено ресурси основного
сервера (який обслуговує навчальні сегменти moodle), проведено
переналаштування підсистеми роботи з БД, файловою системою, резервного
копіювання. Комплекс заходів дозволив значно пришвидшити роботу сегментів
та усунув періодичні проблеми з «падіннями» сервісів, проблеми в роботі тощо.
 Подальше налаштування та вдосконалення арендного сервера, який в
основному використовується для проведення відеозв’язку. Налаштовані нові
вузли відеосервісів, проведено переналаштування на більш надійну роботу
поточних.
Робота з удосконаленням технічної частини ведеться постійно.
У напрямі розвитку персонального кабінету створено нову «платформу»
для реалізації функцій нового персонального кабінету, як основа для
розроблення обрано мову програмування PHP, фреймворк Laravel. У новій
системі реалізовано всі необхідні сутності, взаємодія з іншими системами
університету (Moodle, Izeta).
Основні «візуальні» функції кабінету наразі:
 Доступ до навчальних сегментів, основної інформації, новин.
 Студенти мають можливість переглядати персоніфікований розклад
занять, у тому числі для ДЗВ дисциплін. Розклад доступний як у форматі «на
сьогодні», так і у вигляді календаря на будь яку навчальну дату.
 Персоніфікований розклад для викладачів.
 Можливість перегляду навчального плану студента (на основі РНП) для
студентів, які коректно ідентифіковані в системі, історії навчання.
 Блок вибіркових дисциплін, на основі якого проведено вибір дисциплін
на навчальний рік студентами, зокрема магістрами під час літнього вступу.
У рамках інших результатів роботи відділу здійснено:
1. Додано нових студентів денної, заочної форми навчання за 2020–
2021 н. р. та записано в академічні групи.
2. Опрацьовано накази по студентах заочної та денної форм навчання за
2020–2021 н. р., щодо відрахування, поновлення та зміни прізвища студентів.
3. На запити Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації створено
облікові записи користувачів та академічні групи й записано на дистанційні
курси.
4. Створено новий сегмент «Університет третього віку». Розміщено 11 ДК
та навчальні матеріали в курси.
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5. Оновлено та розміщено нові ДК у системі ГЦДН навчальні матеріали
178 дистанційним курсам, які було подано у відділ викладачами.
6. Для проведення ефективного дистанційного навчання було обрано
додатковий відеозв’язок BigBlueButton, який установлено на всіх дистанційних
курсах та налаштовано в системі Moodle.
7. Об’єднано сегменти заочної форми навчання. Облікові записи
студентів які навчаються у 2021–2022 н. р., додано на сегмент «Заочна форма
навчання м. Полтава» і записано в академічні групи та підключено до
дистанційних курсів.
8. Для подальшого покращення роботи й обміну даними із АСУ іZeta,
кожному користувачу системи Moodle було внесено в обліковий запис параметр
«ID-персони» (індивідуальний номер) з АСУ.
9. Створено навчальні картки в ЄДЕБО для здобувачів освітнього рівня
«доктор філософії».
10. Оновлено кваліфікаційні електронні підписи (КЕП) для відповідальних
осіб, що працюють в ЄДЕБО.
11. Організовано передачу даних з АСУ iZETA до особистого
електронного кабінету користувача інформаційної системи ПУЕТ.
12. В АСК ВНЗ iZETA впроваджено в експлуатацію такі модулі:
– «Управління контингентом»;
– «Управління наказами по контингенту»;
– «Формуляр викладача».
13. Оновлено функціонал модуля «Документи про освіту» згідно з
вимогами МОН.
14. У модуль «Управління контингентом» додано такі можливості:
– формування навчальної картки здобувача;
– отримання даних фінансового стану щодо оплати згідно з договорами за
навчання;
– передача даних протоколів засідань екзаменаційних комісій від кафедр
до деканатів та відділу студентської документації;
– формування довідки про навчання для вибраного здобувача станом на
вказану дату.
15. Удосконалено автоматизацію формування наказу про завершення
навчання шляхом організації поєднання даних протоколів ЕК, відомостей із
документів про освіту та даних навчальних карток здобувачів.
16. Опрацьовано накази по студентах заочної та денної форм навчання за
2020–2021 н. р. щодо відрахування, поновлення та зміни прізвища студентів.
Дані опрацьованих наказів відображено в MOODLE, iZETA, ЄДЕБО.
17. Проведено на постійній основі адміністрування систем MOODLE,
iZETA, ЄДЕБО.
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3.3.4. Звіт про роботу навчально-наукового інформаційного центру
За звітний період працівниками сектору програмного забезпечення ННІЦ
виконано такі роботи:
1. Перевірено та відновлено програмне забезпечення (далі – ПЗ)
електронного документообігу за заявками керівників кафедр та відділів –
71 замовлення.
2. Проведено встановлення ПЗ персональних комп’ютерів (далі – ПК) за
заявками керівників підрозділів – 81 ПК.
3. Відновлено працездатність ПЗ 163 к-тів ПК (операційні системи) та
виконано різноманітні налаштування ПЗ у комп’ютерних класах та
аудиторіях підрозділів.
4. Відновлено працездатність ПЗ підключення до локальної мережі (далі –
ЛОМ) на клієнтському місці – 53 заявки.
5. Відновлено та встановлено антивірусне ПЗ «TOTAL 360» у підрозділах
ПУЕТ на 36 к-тах ПК.
6. Відновлено та встановлено антивірусне ПЗ «SEP» у підрозділах ПУЕТ на
32 к-тах ПК.
7. Проведено тестування ПЗ 30 к-тів ПК у підрозділі університету.
8. Відновлено працездатність ПЗ на 13 к-ті ПК для роботи 13 сканерів у
підрозділі університету.
9. Установлено ПЗ на 36 к-тах ПК та відновлено працездатність
36 мережевих принтерів за заявками керівників підрозділів.
10. Налаштовано ПЗ «MS OFFICE 2007», «MS OFFICE 2010» на 25 к-тах ПК.
11. Оновлено ПЗ «УКС – Звітність та аналіз» у бухгалтерії (к. 206, 206а) – 2 ктах ПК та у фінансовому відділі (к. 100б) на 1 к-ті ПК — 7 разів.
12. Здійснено планову перевірку навчальних аудиторій у рамках підготовки їх
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.
13. Установлено програмне забезпечення в навчальних аудиторіях для
проведення занять в «Університеті третього віку»: ауд. № 218 – 25 ПК, ауд.
№ 119 – 25 ПК, ауд. № 15 – 25 ПК.
14. Підготовлено 14 аудиторій до проведення ЗНО з англійської мови.
15. Підготовлено ауд. № 139 для роботи приймальної комісії.
16. Здійснено підтримку та супровід роботи телевізорів у холі першого та
другого поверхів.
17. Організовано та проведено «стріми» до тижня кафедри ТХВРГ.
18. Проведено технічне обслуговування комп’ютерної та офісної техніки в
ауд. № 511, 512, 408.
19. Проведено технічне обслуговування проєкторів (у кількості 9 шт.) та
ноутбуків (у кількості 6 шт.), що входять до переносних мультимедійних
комплексів.
20. Проведено діагностику мультимедійних аудиторій в університеті.
21. Прийнято та виконано 105 заявок із приводу видачі мультимедійних
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переносних комплексів та технічного обслуговування й супроводу
мультимедійної техніки для освітнього процесу та інших заходів.
22. Створено мультимедійну аудиторію у 223б.
23. Було проведено заміну VGA кабеля в ауд. № 107.
24. Видано мультимедійне обладнання та надано допомогу у проведенні
вченої ради та вручення нагород у бібліотеці.
25. Видано мультимедійне обладнання та надано допомогу у проведенні
занять «Університету третього віку».
26. Здійснено технічний супровід проведення регулярних конференцій в
ауд. 302.
27. Проведено онлайн-трансляцію Міжнародної науково-методичної інтернетконференції «Кооперативна освіта ХХІ століття: традиції та інновації» з
Білоруським торгово-економічним університетом.
28. Здійснено підтримку та проведення онлайн-стрімів із навчальних
конференцій та днів відкритих дверей.
29. Надано технічне забезпечення та організовано мультимедійний супровід
захисту дисертацій в ауд. 302.
30. Забезпечено супровід електронного тестування в рамках проведення
атестації студентів очної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра.
31. Проведено актуалізацію інформаційної бази на сервері тестування.
32. Здійснено підтримку роботи інформаційних сервісів університету:

Office 365 – сервіс корпоративної електронної пошти;

сайти кафедр та підрозділів;

наукові журнали університету, розміщені на платформі OCS Journal;

сервіс технічної підтримки Service Deck;

Unicheck – сервіс перевірки випускових робіт студентів,
дисертаційних робіт здобувачів та статей, що публікуються в наукових журналах
університету на наявність плагіату;

статей для наук. журналів – 82;

дисертацій – 2;

магістерських – 326;

бакалаврських – 354;

монографій та посібників – 8.
33. Зареєстровано та активовано DOI для наукових статей 4-х номерів
журналу «Науковий вісник ПУЕТ».
34. Подовжено дію Договору про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат» щодо
безоплатної перевірки наукових робіт.
35. Проведено роботу щодо підписання Меморандуму про співпрацю між
університетом та Всеукраїнською громадською організацією «Спілка
Автоматизаторів Бізнесу».
36. Проведено онлайн-зустріч зі студентами в рамках вебінару на тему
«Забезпечення академічної доброчесності в Полтавському університеті
економіки і торгівлі: від трансферу ідей до трансферу технологій».
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37. Узято участь у засіданнях щодо акредитації освітньо-професійних програм
спеціальностей: 242 «Туризм», 81 «Право», 035 «Філологія».
38. Забезпечено проведення в дистанційному режимі зовнішнього аудиту
системи управління якістю діяльності університету.
39. Розширено покриття бездротової мережі доступу до Інтернет Wi-Fi.
40. Налаштовано та встановлено 6 точок доступу. Здійснюється постійна
підтримка працездатності мережі, функціонування та налаштування
контролера Wi-Fi Ubiquiti UniFi Network.
41. Проведено діагностику, налаштування, монтаж та заміну мережевих
комутаторів в кількості 21 шт.
42. Виготовлено 31 ключ для дистанційного підключення до ЛОМ
університету за допомогою технології VPN.
43. Організовано доступу до Інтернет через NAT для 31 робочої станції.
44. Відновлено доступ до локальної мережі та Інтернет 69 робочих станцій.
45. Виготовлено та відновлено 48 логінів та паролів для співробітників та
викладачів.
46. Проведено відновлювальні роботи додаткового бухгалтерського сервера та
встановлено резервний блок живлення.
47. Проведено модернізацію сервера дистанційного навчання: розширено
оперативну пам’ять, установлено другий процесор, кулер та радіатор.
Також проведено заміну НЖМД на швидкісні SSD.
48. Постійний моніторинг доступності комутаційного обладнання, перевірка
роботи серверів та сервісів, контроль температурного стану в серверній
кімнаті.
49. Здійснено підтримку роботи системи «Захист з’єднань» та «Проксі-захист»
(заміна
криптографічних
ключів
та
файлів-сертифікатів)
для
функціонування системи ІАСУ ФР МОНУ та організація доступу до бази
ЄДБО.
50. Проведення постійної підтримки функціонування структури локальної
мережі університету, заміна та налаштування мережевого обладнання,
постійну підтримку та налаштування ядра мережі та рівня розподілу на
основі обладнання Cisco.
51. Проведено постійну актуалізацію та оновлення системи автоматичного
формування бухгалтерської звітності MeeDoc.
52. Проведено підтримку та супровід:
 інтернет-серверів (ТРІОЛАН, СОЛВЕР);
 серверiв DNS, WINS та DHCP;
 бухгалтерських серверів;
 системи Ліга-Закон;
 серверів Active Directory NTSRV1, NTSRV2, NTSRV3;
 MS SQL сервера;
 файлового сервера NTSRV системи електронного документообігу
COMMON, ELDOC.
53. Здійснено поточні мережеві ремонти.
Мережеві розетки:
- ремонт мережевих розеток – 21 шт.
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- заміна мережевих розеток – 6 шт.
- установлено мережевих розеток – 14 шт.
Патчкорди:
- виготовлено – 62 шт.;
- відремонтовано 42 шт.
54. Відновлено картриджів – 98 шт.
55. Заправлено картриджів – 346 шт.
56. Профілактичні роботи:
 МФУ – 4 шт
 Принтери – 6 шт
 Монітори – 4 шт
 Системні блоки – 15 шт
57. Ремонтні роботи:
 UPS – 3 шт.
 МФУ – 10 шт.
 сканери – 1 шт.
 принтери – 11 шт.
 монітори – 5 шт.
 ноутбуки – 5 шт.
 сервери – 1 шт.
 симтемні блоки – 34 шт.
 обладнаня для фото/відео – 1 шт.
 клавіатури – 2 шт.
 аудіо колонки – 2 шт.
 маніпулятор «миша» – 2 шт.
 усунення несправностей на місці – 13 шт.
58. Підготовлено до розгляду Стратегію діджиталізації та інформатизації
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі».
59. Проведено аудит комп’ютерної техніки у структурних підрозділах
університету.

128

3.3.5. Звіт про роботу Центру інформаційного забезпечення освітнього
процесу
Протягом 2020–2021 навчального року Центр інформаційного
забезпечення освітнього процесу здійснював усебічну інформаційну та
поліграфічну підтримку навчальної й наукової діяльності університету.
Особлива увага приділялась комплектуванню бібліотеки актуальною
навчальною та науковою літературою. У співпраці з викладачами та
співробітниками кафедр працівники відділу комплектування та наукової обробки
документів опрацювали 38 замовлень викладачів кафедр. Придбано 1 108 прим.
нової актуальної літератури та періодичних видань на суму 75 641,28 грн.
На 1.09.21 р. фонд бібліотеки становить 399 тис. прим., із них: навчальна
література – 185 тис. прим., наукова література – 192 тис. прим., художня
література – 22 тис. прим. Фонд електронних документів налічує 43,2 тис.
документів.
З метою вилучення літератури, яка втратила актуальність та застаріла за
змістом переглянуто 18 тис. підручників, навчальних посібників та наукової
літератури, складено два акти на списання 8443 прим. таких видань. Відібрано
6500 примірників застарілих за змістом видань художньої літератури та
сформовано списки для їх подальшого списання.
Протягом навчального року виконано 114 замовлень на отримання індексу
УДК для наукових статей, авторефератів дисертацій, книжкових видань від
співробітників, науковців, викладачів і студентів ПУЕТ. Під час карантину
довідки про присвоєння шифру УДК виконувались в онлайн-режимі. Усю
літературу, що надійшла до бібліотеки за навчальний рік, проіндексовано за
новою класифікацією.
Проведено аналіз книгозабезпечення 163 нових дисциплін 2020–2021
навчального року та рубрикацію наявних підручників і навчальних посібників.
Пошук необхідної навчальної літератури проводився двома шляхами: співпраця
із провідними українськими видавництвами (придбано 632 назви книг) та робота
з репозитаріями закладів вищої освіти (знайдено підручники та посібники,
оформлені як електронні ресурси в каталозі бібліотеки – 16 назв).
Із метою подальшого вдосконалення науково-методичного забезпечення
освітнього процесу бібліотека активно продовжує роботу з формування фонду
електронної бібліотеки (ЕБ). За 2020–2021 навчальний рік оброблено та внесено
до електронної бібліотеки 3 992 повнотекстових документи, до електронного
каталогу (ЕК) уведено 5 614 нових записів. Кількість звернень до електронного
каталогу становить 100 399 звернень.
Інституційний репозитарій ПУЕТ за рік збільшив свої ресурси більш ніж
на 2,5 тис. одиниць і нині становить 10 719 8 279 документів. У ЦІЗОП
налагоджено системну роботу з розміщення видань видавничо-поліграфічного
відділу в репозитарії.
Сайт бібліотеки ПУЕТ надає користувачеві інформацію про ресурси
бібліотеки та її багатогранну діяльність, забезпечує доступ до ресурсів власної
електронної бібліотеки й мережі Інтернет.
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Цього навчального року на сайті бібліотеки з’явився новий розділ
«Науковцям», який має такі підрозділи:
 «Профілі науковців ПУЕТ»;
 «Бібліометрика української науки»;
 «Український індекс наукових цитувань»;
 «GOOGLE Академія для науковців».
Продовжувалась робота над поповненням баз даних «Мережеві ресурси
(Корисні добірки)», «Видатні діячі з Полтавщини», «Навчально-методичні
матеріали» (додано 40 нових джерел), «Електронні змісти книг» (додано 284
нових джерел).
Найбільше відвідувачів сайту бібліотеки університету було з України,
Росії, Білорусі, Казахстану, США, Німеччини, Польщі. Найбільше відвідувачів з
України: Києва, Полтави, Харкова, Львова, Одеси, Дніпра, Вінниці, Запоріжжя.
У ході вивчення дисципліни «Університетська освіта» всіх студентів
І курсу ознайомили з фондами та послугами бібліотеки, але тривалий карантин
став на заваді проведенню індивідуальних і групових занять для студентів. 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 16 ознайомлювальних
екскурсій бібліотекою для 312 осіб. Також у літній період працівниками
бібліотеки проводяться індивідуальні екскурсії бібліотекою для майбутніх
студентів ПУЕТ.
За програмою академічної мобільності Еразмус + (обмін викладачами) до
університету ПУЕТ завітали: представник Громадського інтегрованого центру
профорієнтаційної підготовки Валлє Ельда та координатор іноземних студентів
університету Вістула (Варшава) Давут Хан Аслан. Бібліотекарі гостинно
зустріли гостей, ознайомивши з фондами читального й навчальних абонементів,
з електронним читальним залом, медіатекою та залом для науковців.
Працівники бібліотеки брали активну участь у проведенні онлайнакредитації трьох спеціальностей. Проведено курси підвищення кваліфікації для
бібліотекарів Полтавського аграрного університету та шкіл міста Полтава.
Протягом 2020–2021 навчального року видавничо-поліграфічний відділ
(ВПВ) ЦІЗОП своєчасно забезпечував процеси діяльності університету видавничою продукцією. Показником результативності процесу функціонування
відділу є виконання Плану видань навчально-методичної, наукової літератури та
підручників і навчальних посібників Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі». Відповідно до цього плану ВПВ
опрацьовано та видано:
 20 найменувань навчально-методичної літератури, що становить
88,0 друк. арк.;
 30 найменувань наукової літератури (511,1 друк. арк.);
 4 автореферати (5,5 друк. арк.);
 2 навчальні посібники та 1 підручник (42,3 друк. арк.);
 1 дистанційний курс (24,4 друк. арк.);
 матеріали для сайту університету – 93,5 друк. арк.
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ВПВ також надано платні послуги студентам ПУЕТ і науковцям з інших
навчальних закладів. Так, з вересня 2020 р. до липня 2021 р. надруковано
наукової та навчально-методичної літератури на загальну суму 197 230, 00 грн
залучених коштів, надано поліграфічні послуги на загальну суму 62 037, 00 грн
залучених коштів. Виготовлено 1 451 залікову книжку студента, 500 перепусток
до гуртожитку, 656 перепусток до університету, 1 945 дипломів, надруковано
1 945 додатків до дипломів.
Вчасно зреагувавши на ситуацію, що склалася через Covid-19, відділом
надавалися поліграфічні послуги онлайн. Це надало можливість розширити межі
роботи відділу та не втратити замовників.
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4. Основні завдання з підвищення якості підготовки
фахівців на 2021–2022 навчальний рік
1. Збереження ступеневої кооперативної освіти на основі гармонізації
освітніх програм рівнів: фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр,
бакалавр.
2. Діджиталізація університету з метою підвищення ефективності
управління якістю вищої освіти, модернізації освітнього процесу та забезпечення
його безперервності навіть у випадках надзвичайних ситуацій.
3. Продовження роботи з моніторингу результатів участі Університету в
національних рейтингах закладів вищої освіти України та проведення роботи з
підвищення показників зайнятих місць.
4. Продовження дотримання політики формування позитивного іміджу
Університету на основі дотримання Положення про корпоративну культуру та
Антикорупційної програми ПУЕТ.
5. Продовження роботи зі створення безпечних умов організації
освітнього процесу з урахуванням вимог.
6. Запровадження нових та забезпечення розвитку існуючих освітніх
програм, що відповідають потребам ринку праці.
7. Збереження контингенту здобувачів вищої освіти.
8. Підвищення рівня мовної підготовки здобувачів вищої освіти рівня
бакалавра для подальшого їх вступу до магістратури.
9. Продовження роботи з розширення програм академічних обмінів,
стажувань, заявок на участь в програмах Erasmus+ та Жан Моне.
10. Синергія всіх стейкхолдерів з метою забезпечення результативності
акредитації освітніх програм.
11. Забезпечення відповідності досягнень у професійній діяльності НПП
новим Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності зі змінами
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р.
№365.
12. Продовження роботи щодо залучення стейкхолдерів до проведення
майстер-класів, вебінарів, семінарів, тренінгів, практичних круглих столів з
актуальних питань сьогодення та обговорення якості освітніх програм.
13. Використання кращих практик дуальної освіти в освітньому процесі
університету при реалізації освітніх програм.
14. Надання переваги of-line навчанню здобувачів вищої освіти над on-line
навчанням в умовах змішаного навчання.
15. Продовження роботи із запровадження різних інструментів
формування індивідуальної освітньої траєкторії (компенсаційних курсів,
програм minor або сертифікатних програми тощо), що відповідають потребам та
інтересам здобувачів вищої освіти.
16. Створення умов для формування і задоволення культурних запитів
здобувачів вищої освіти, їх духовних потреб, сприяння гармонійному розвитку
особистості, формуванню сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і
навичок, самореалізації шляхом об'єднання в соціально-культурні гуртки, клуби
по інтересах, студії, тощо.
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17. Організація розвитку міжкультурної комунікації здобувачів вищої
освіти під час освітньої, наукової й проектної діяльності задля їх інтегрування,
центрованого на збагачення свідомості, активізації в реалізації майбутньої
професії, розвитку й примноження інтелектуального потенціалу.

