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СЛАВНА КОМАНДО ПОЛТАВСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І 
ТОРГІВЛІ! 
ДОРОГІ ВИПУСКНИКИ! ШАНОВНІ 
ПАРТНЕРИ!

Щиросердно вітаю вас із нашим спільним святом 
– Днем Університету!

Сьогодні Полтавський університет економіки і 
торгівлі – сучасний науково-освітній центр нашого 
регіону – святкує 57-му річницю освітньої діяльності! 
Ці роки були насичені знаковими подіями, здобутка-
ми, досягненнями. Наполеглива самовіддана робо-
та над собою, постійний науковий і творчий пошук 
студентів, загальнонаціональне та світове визнання 
успіхів десятків тисяч наших випускників – основні кри-
терії ефективної освітньої діяльності команди ПУЕТ.

Спираючись на фундаментальні гуманістичні 
принципи, на яких був заснований університет, нам 
вдалося створити ефективну культуру лідерсько-
го типу, започаткувати нові корпоративні традиції, 
здійснити перехід на нову освітню парадигму, що 
відповідає викликам часу, вимогам роботодавців, 
сподіванням студентів. Саме це робить нас унікаль-
ними й дає повне право називати себе лідером су-
часної освіти в Україні.

Команда університету пишається науковими шко-
лами, видатними вченими, педагогами, унікальними 
розробками, науковими та практичними досягнен-
нями; однак, найпереконливішим доказом ефектив-
ної освітньої діяльності будь-якого закладу освіти є 
успіхи його випускників!

88-тисячна родина професіоналів своєї спра-
ви об’єднує відомих наукових, громадських і політич-
них діячів, керівників великих компаній, бізнесменів зі 
світовим ім’ям, які є потужним вкладом університету 
в розвиток інноваційного, інтелектуального, тру-
дового й економічного потенціалу Полтавщини, 
України та світу. 

Я твердо переконаний, що наш університет 
і надалі залишатиметься флагманом упрова-
дження інновацій, світових освітніх стандартів, 
зберігатиме високі позиції в рейтингах кращих 
українських вишів, а випускники завжди будуть лі-
дерами в усіх сферах життя суспільства. 

Від щирого серця бажаю Полтавському універ-
ситету економіки і торгівлі процвітання, успіхів у 
починаннях, примноження славних традицій, гідно 
тримати високу планку освітніх стандартів! Сту-
дентам, професорсько-викладацькому складу, 
співробітникам, ветеранам – міцного здоров’я й 
нових творчих звершень на благо України!

Щиро ваш Олексій Нестуля
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На сучасному етапі розвитку вищої школи особ-
ливої актуальності набуває лідерська управлінська 
парадигма, яка сьогодні успішно імплементується в 
переважній більшості українських вишів.

Колектив ПУЕТ працює відповідно до Стратегії ро-
звитку університету на 2017-2022 рр. Стратегічний 
поступ університету базується саме на  лідерсь-
кій управлінській парадигмі, що передбачає реалі-
зацію Програми розвитку лідерського потенціалу в 
університеті на основі принципів  менеджменту якості 
ISO 9001, (2015 р.) та забезпечує сталий розвиток 
та постійне вдосконалення. 

Лідерство – один із восьми принципів   нового 
стандарту менеджменту якості. Відтак,  у 2017 році в 
університеті створено Навчально-науковий інститут 
лідерства (ННІЛ), розроблено Програму «Заходи ро-
звитку лідерського потенціалу студентів та навчаль-
но-педагогічних працівників ПУЕТ».  Мета вищої школи 
та Місія університету, що полягає у формуванні ви-
сококваліфікованого фахівця, успішного у професії 
та щоденному житті, визначає ряд завдань, серед 
яких:
• забезпечення університету статусу лідера в інно-

ваціях й активного впливу на майбутнє українсько-
го суспільства й держави, заохочення персональ-
ного лідерства, ініціативності та відповідальності 
за розвиток української освіти, науки й інших сфер 
своєї діяльності;

• підвищення значущості стратегічного лідерства, 
динамічне й послідовне культивування цінностей 
економіки знань (безперервний розвиток, команд-
на робота, інновації, результативність);

• забезпечення лідерства університету на ринку 
України щодо інтернаціоналізації освітнього про-
цесу, розроблення англомовних навчальних про-
грам, а також програм, що викладаються іншими 
іноземними мовами, створення подвійних і спільних 
дипломів, забезпечення мобільності;

• забезпечення лідерства університету у сфері 
практико-орієнтованого навчання шляхом збіль-
шення кількості баз стажування в різних країнах 
світу, оптимізації навчальних планів;

• забезпечення лідерства університету у просуван-
ні в Інтернет-мережі, забезпечення найвищого се-
ред українських вишів рівня Web-perfomance;

• націленість на інновації та обмін знаннями, підви-
щення відповідальності персоналу;

• запровадження системи семінарів-тренінгів із ро-
звитку лідерських якостей для студентів і науко-
во-педагогічних працівників;

• діагностика, аналіз, формування (за потреби) та 
розвиток лідерських якостей;

• забезпечення  розвитку навичок відповідно до єв-
ропейських стандартів менеджменту якості; 

• формування простору відкритого партнерства 
(абітурієнт, студент, колега, бізнес, громадсь-
кість).

«Бути лідером не завжди легко. Бути менеджером, управ-
ляти значно легше, ніж бути лідером, бо управління, в ос-
новному, зводиться до визначення завдань та алгоритмів їх 
виконання. У лідерстві ж ваша сутність і те, як ви її подаєте, 
не менш важливі, ніж те, що ви робите. Але справжнє, дійсно 
мистецьке лідерство – всемогутнє. Настільки всемогутнє, 
що здатне пробуджувати людей на досягнення таких ре-
зультатів, яких неможливо було б досягти за допомогою 
звичайного управління».

 Хіларі Оуен «Покликання – лідер»

БУТИ ЛІДЕРОМ!

Відповідно до визначених завдань ННІЛ в цьому на-
вчальному році реалізуються  заходи навчального 
та дослідницького характеру. 

Підвищуючи значущість стратегічного лідерства, 
ректором та навчально-науковим інститутом лідер-
ства (ННІЛ) 4 жовтня 2017 р. ініційована зустріч із 
директором Інституту вищої освіти Національної 
академії педагогічних наук України, д. п. н., профе-
сором Калашніковою С. А., яка поділилася баченням 
алгоритму побудови системи управління й інститу-
ційного розвитку сучасного університету, провівши 
для науково-педагогічних працівників університету та 
студентського активу тренінги: «Викладання у вищій 
освіті: сучасні тенденції та виклики» і «Трансформа-
ція управління сучасним університетом».  

Реалізовуючи завдання націленості на інновації та 

″

″

обмін знаннями,  команда університету на чолі з рек-
тором Нестулею О. О. взяла участь у Програмі ро-
звитку лідерського потенціалу університетів України, 
реалізованої за партнерства Інституту вищої освіти 
НАПН України та Британської Ради. Ряд тренінгів, 
майстер-класів, круглих столів, конференцій «Освіта 
для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту», 
візит команди ПУЕТ до Університету Портсмуту та 
Університету Саутхемптону (Англія) для ознайомлен-
ня з досвідом організації сандвіч-курсів у Британ-
ських вишах безперечно сприятимуть забезпечен-
ню пріоритетних завдань викладання лідерства у 
сфері практико-орієнтованого навчання. 7 лютого 
2018 р. у м. Києві відбувся підсумковий захід другого 
циклу Програми. 

На фото: Учасники тренінгу

На фото: Учасники проекту ELITE
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Забезпечуючи лідерство в інноваціях та активний 
вплив на майбутнє українського суспільства, ННІЛ 
сприяє розвитку лідерського потенціалу керівників 
та практичних працівників системи споживчої коопе-
рації України. Тренінг «Емоційний інтелект – інстру-
мент продуктивних відносин і соціального успіху», 
проведений директором ННІЛ  Нестулею С. І. під час 
традиційного семінару з головами правлінь облас-
них споживспілок  у м. Чернівцях, відкрив ще одну грань 
ресурсу кожного керівника на шляху професійного 
та життєвого лідерства. Тренінги із цієї ж теми та 
«Управління стресом» сприяли підвищенню soft skills 
керівників Миколаївської, Полтавської споживспілок, 
керівництва Лубенської та Гребінківської районних 
споживчих товариств.

Реалізовуючи завдання  запровадження системи 
тренінгів та семінарів для розвитку лідерського по-
тенціалу та забезпечення навичок відповідно до єв-
ропейських стандартів менеджменту якості в   рамках 
договору, укладеного між ВНЗ Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і торгівлі» та німецькою 
неурядовою компанією Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ННІЛ про-
довжив  реалізацію програми підвищення кваліфіка-
ції працівників міськвиконкому «Кваліфікація 2030» у 
рамках реалізації проекту «Інтегрований розвиток 
міст в Україні» КО «Інститут розвитку міста». Ко-
мандою тренерів інституту лідерства Бабенко О., 
Бобух Н., Бульченко А.,  Делією О., Карманенко В., 
Кислою К., Костишиною Т., Нестулею С., Романчук В.,  
Степановою Л. проведено тренінги: «Креативний ак-
тивізм», «Мова ділового спілкування», «Діловодство. 
Сучасні правила оформлення документів», «Управ-
ління конфліктом», «Майстерність публічних виступів. 
Презентація та модерація дискусій», «Громада і вла-
да міста. Ефективні механізми взаємодії»,  «Основи 
графічного дизайну»,  «Управління персоналом», 
«Маніпуляційна стійкість у державному управлінні», 
«Корпоративна культура», «Створення ефективної 
та вмотивованої команди», «Ефективна комунікація», 
«Мотивація, самомотивація та їх практичні способи», 
«Зміни, адаптація до змін. Стратегічне мислення», 
«Управління стресом», «Професійне вигорання». 

У цьому ж напрямі ННІЛ продовжує співпрацю з 
Полтавським обласним центром перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування,  державних 
підприємств, установ та організацій. Спільно підго-
товлені та реалізовані навчальні програми: «Фор-
мування регіонального лідера управлінця» (Несту-
ля О. О., Нестуля С. І., Осипенко Н. М); «Орієнтовна 
програма навчальних заходів літньої школи для депу-
татів» (Нестуля О. О, Нестуля С. І., Делія О. В., Хіврен-
ко І. В. Любченко О. О.) Проведено ряд тренінгів та 
практичних занять із застосуванням інтерактивних 
технологій. 

Формуючи простір відкритого партнерства, ди-
ректор навчально-наукового інституту лідерства 
Нестуля С. І. щедро ділиться досвідом  розвитку лі-
дерського потенціалу та використання інноваційних 
освітніх технологій із викладачами закладів вищої 
освіти України. Проведено ряд тренінгів за авторсь-
кою програмою: «Інноваційні методики викладання у 
вищій школі: Новітнє в європейській та світовій прак-
тиці». 

 Нестулею С. І. спільно з доцентом кафедри пе-
дагогіки та суспільних наук, кандидатом психологічних 
наук Тодоровою І. С. підготовлена та реалізуєть-
ся програма підвищення кваліфікації працівників 
соціальних служб державних органів та  місцевого 
самоврядування : «Психологічне забезпечення ефек-
тивного функціонування особистості та організації». 

На фото: Керівники Чернівецької ОССТ 
та Лубенської РСС на тренінгу

На фото: Держслужбовці під час тренінгу з лідерства

На фото: Слухачі ПОІПО на тренінгу з лідерства

На фото: Тренінг з лідерства у Кривому РозіНа фото: Тренінги з лідерства в рамках проекту GIZ
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Безперечно, найважливішим напрямом роботи на-
вчально-наукового інституту лідерства є навчаль-
но-тренінгова та дослідницька робота зі студентсь-
кою молоддю університету. Розвиваючи університет 
як «Територію успіху» для студентів та випускників, 
навчально-науковий інститут лідерства організо-
вує зустрічі з успішними випускниками університету 
різних років. Під час тижня «Університетські освіти» 
студенти-першокурсники зустрілися з Масловською 
Анною – випускницею 2002 року спеціальності «Між-
народна економіка», старшим фінансовим директо-
ром компанії «VISA» регіону Центральної Європи, 
Близького Сходу і Африки (регіональний офіс ком-
панії знаходиться в м. Дубаї, ОАЕ). Не менш цікавою 
для студентів стала зустріч у «Території успіху» з 
випускником університету, першим лідером студент-
ського самоврядування Євгеном Крамаренком. До 
дня місцевого самоврядування стали змістовною та 
конструктивною платформою дискусії студентської 
молоді з досвідченими та успішними випускниками де-
путатами  різних рівнів. Сьогодні у міській раді серед 
42 депутатів - 8 наші випускники. Студенти ставили 
запитання  не лише про студентське життя  в рідній 
alma mater, але й про сучасну молодіжну політику 
місцевих органів самоврядування та секрети шляху до 
особистого лідерства у професії та громадському 
житті.

Роботу «Школи лідерства» для першокурсників 
було організовано системно. Тренерами Світланою 
Нестулею та Оленою Бабенко  в перший тиждень 
університетської освіти було проведено тренінг «Мій 
лідерський потенціал» у 22 групах першокурсників. 
Тренінг «Навички високоефективних людей: Проак-
тивність» відвідали 15 груп першокурсників. Тренінг 
«Робота в команді» проведено для 6 груп першо-
курсників. 

Тренер Олена Бабенко – лідер-наставник сту-
дентського самоврядування – 2005 -2009 років про-
вела серію тренінгів для самоврядних органів фа-
культетів та інституту. 

ННІЛ долучився до розвитку лідерського потенціа-
лу школярів міста, які із задоволенням беруть участь 
у майстер-класах та тренінгах,  що постійно прово-
дить  його директор Світлана Нестуля. 

Не обійшлася без ННІЛ і організація Школи лідерів 
«Разом ми зможемо більше», де Світлана Іванівна як 
депутат міської ради провела ряд неймовірно цікавих 
тренінгових занять зі студентською молоддю різних 
вишів міста Полтави. 

У поточному навчальному році ННІЛ була розро-
блена  та запропонована програма дослідження 
лідерського потенціалу студентів-першокурсників 
та навчально-педагогічних працівників університету. 
Начальник відділу інформаційного та ресурсного 
забезпечення М. Недаєва підготувала сторінку від-
критого доступу «Лідерський потенціал», за якою всі 
студенти першого курсу можуть оцінити свої лідер-
ські можливості та отримати консультацію з розвит-
ку лідерського потенціалу.

Наукові конференції з проблематики лідерства, 
участь у яких беруть участь науково-педагогічні 
працівники та студентська молодь університету, на-
лаштовують небайдужий колектив університету на 
безперервний розвиток, командну роботу, інновації, 
результативність.

На фото: С. І. Нестуля та О. О. Нестуля на науковій 
конференції із проблематики лідерства у Харкові 

На фото: Під час тренінгу з лідерства для школярів

На фото: Депутати різних рівнів — випускники ПУЕТ

На фото: Робота «Школи лідерства» для першокурсників

На фото: «Школа лідерства»: разом зможемо більше

Попереду у нас ще багато планів. Лідерська 
управлінська парадигма відкриває потенціал не-
байдужих, натхненних і люблячих свою справу осо-
бистостей, які в епоху знань та інновацій готові до 
викликів швидкозмінного, динамічного середовища.

Приєднуйся до нас! Dream Big!
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Міжнародна діяльність університету

Студенти спеціальностей «Туризм» і 
«Міжнародні економічні відносини» та ви-
пускник спеціальності «Маркетинг», нині 
аспірант університету,  отримали фінан-
сування в розмірі 959 040 грн для навчання 
за європейською магістерською програ-
мою з підприємництва консорціуму закладів 
вищої освіти MHEI-ME. Міжнародна іннова-
ційна освітня онлайн-програма підготовки 
магістрів із підприємництва розроблена 
консорціумом шести європейських закладів 
вищої освіти: Advenio eAcademy (Мальта), 
Університет Іоанніни (Греція), Університет 
Святого Стефана (Угорщина), Універси-
тет Барі Альдо Моро (Італія), Жилінський 
Університет (Словаччина) та Полтавський 
університет економіки і торгівлі (Україна). 
Навчання розпочалося 9 квітня 2018 року 
та буде тривати 18 місяців.  

Програма акредитована в Європейсь-
кому Союзі та автоматично визнається у 
країнах-підписантах Болонської хартії.

Студенти ПУЕТ використовують міжнародні 
можливості навчання та стажування за кордо-
ном.

Дехто зі студентів орієнтується на навчання та 
вивчення інноваційних технологій, що застосову-
ють у закордонних вишах за обраною спеціаль-
ністю. Саме такі студенти беруть участь у євро-
пейських стипендіальних програмах міжнародної 
академічної мобільності Erasmus + KA1 та про-
грамах навчання за Подвійним дипломом.

Учасниками таких програм є студенти всіх 
освітніх рівнів (бакалавра і магістра) та різних 
спеціальностей. Тривалість навчання – від 3 до 
12 місяців. За цей період студенти отримують 
стипендію в розмірі 750 євро на місяць, додат-
ково надаються кошти на дорожні витрати.

Навчання за програмою  Erasmus + KA1 відбу-
вається в одному з партнерських європейських 
вишів ПУЕТ, а саме:
• Будапештський Університет Метрополітан  

(Угорщина);
• Верхньосілезький економічний університет  

(Польща);
• Університет прикладних наук (Литва);
• Університет м. Фоджа (Італія);
• Повіслянський коледж  у Квідзині (Польща);
• Бізнес-школа PAR (Хорватія); 
• Технологічний освітній інститут Криту (Греція);
• Вища школа менеджменту інформаційних си-

стем (Латвія); 
• Університет безпеки в Познані (Польща);
• Університет Гранади (Іспанія).

Студенти ПУЕТ мають унікальні можливості 
вивчати та вдосконалювати свої знання з ан-
глійської, німецької та китайської мови. Курси 
проводяться за участю носіїв мов (викладачів 
китайської мови з Інституту Конфуція та мовних 
асистентів з Німеччини). Навчатися на курсах мо-
жуть як студенти, так і школярі.
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Китайська мова як навчальна дисципліна вив-
чається студентами 2-4 курсів спеціальностей 
«Міжнародні економічні відносини» та «Філологія».

Для студентів, які прагнуть отримати практич-
ний професійний досвід, удосконалити рівень 
знання іноземних мов та заробити кошти на нав-
чання або створення власного Start-up (власної 
справи), університет пропонує участь у програ-
мах стажування та проходження навчально-ви-
робничої практики за кордоном.

Щороку під час періоду проходження практики 
та протягом літніх канікул студенти ПУЕТ їдуть на 
стажування до Туреччини, Болгарії, Тунісу, США, 
Німеччини, Китаю та Польщі.

Під час стажування за кордоном вони працю-
ють у 5-зіркових готельно-ресторанних комплек-
сах, туристичних компаніях (наприклад, усім відома 
компанія Coral Travel (Туніс) та Sarpedon Travel 
у партнерстві з компаніями Intourist&Thomas Cook 
(Туреччина). Винагородою за сумлінну працю є 
можливість отримати від 660 до 5000 євро за 
період стажування. 

Знайди свою мету в житті та отримай міжнарод-
ний досвід, разом із ПУЕТ. 

• СПІВПРАЦЮЄМО З НІМЕЧЧИНОЮ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО ПОЛТАВИ

Співпраця університету з Комунальною устано-
вою «Інститут розвитку міста» за підтримки пар-
тнерів із Німеччини (фондом Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), 
розкриває нові горизонти для змін у рідному місті 
завдяки команді ПУЕТ. 

Із 14 по 17 вересня 2017 року студенти та 
викладачі взяли участь у підготовці та проведен-
ні фестивалю «Майстерня міста», присвяченому 
майбутньому Полтави. 

Блискучий та мотивувальний воркшоп «Урок від 
школи лідерства» презентував Навчально-науковий 
інститут лідерства та його керівник — бізнес-тре-
нер Світлана Нестуля. Потужна тренінгова база 
заходу зацікавила проблематикою лідерства та 
особистісним розвитком учасників фестивалю. 

Студенти ПУЕТ вражали відвідувачів фестива-
лю флешмобами та майстер-класами з карвінгу, 
розпису імбирно-медових пряників та художнього 
прикрашення кейк-попсів.
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У січні 2018 р. відбувся робочий візит команди 
ПУЕТ до університетів Великобританії, Портсмут-
ського та Саутхемптонського, під час якого був 
детально вивчений процес практико-орієнто-
ваного навчання британських студентів. Члени 
команди відвідали Інноваційний хаб Університету 
Портсмуту, Центр зайнятості, бібліотеку. Відбули-
ся також зустрічі з викладачами та студентами 

Портсмутської бізнес-школи та Центру дистанцій-
ної й післядипломної освіти. Під час візиту до Са-
утхемптонського університету команда ПУЕТ змогла 
ознайомитися із практичною підготовкою студентів 
різних факультетів у численних експериментальних 
та навчальних лабораторіях, а також дізнатися про 
розвиток зв’язків із виробничими підприємствами.

Сучасні процеси, що відбуваються в суспіль-
стві, впливають на всі сфери діяльності людини й 
обумовлюють формування нових поглядів на про-
фесійну підготовку молодих фахівців, яка перед-
бачає органічне поєднання теоретичних знань і 
практичного досвіду.

Майбутні спеціалісти з «Готельно-ресторанної 
справи», вивчаючи фахові навчальні дисципліни 
у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Пол-
тавський універсистет економіки і торгівлі», мають 
змогу органічно поєднувати теорію із практикою. 
У цьому їм надає допомогу випускова кафедра го-
тельно-ресторанної та курортної справи (ГРКС), 
викладачі якої орієнтуються на вирішення акту-
альних проблем сучасності сфери гостинності, 
до якої належить готельний і ресторанний бізнес. 

Участь студентів у тренінгах, ділових іграх, «Work 
shop», що  пропонують викладачі кафедри ГРКС, 

На фото: Учасники програми розвитку лідерського потенціалу університетів України

• РОБОЧИЙ ВІЗИТ КОМАНДИ ПУЕТ ДО УНІВЕРСИТЕТІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

• У ПОЄДНАННІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ

На фото: Проведення 
«Work shop» кафедрою го-
тельно-ресторанної та ку-
рортної справи (шеф-со-
мельє національної мережі 

гастромаркетів «Wine 
Time» А. Семена; майстер 

з латте-арту студентка гр. 
ГРС-61 м В. Мойсеєва)

дозволяють їм набути професійних компетенцій, 
які вони закріплюють на практиці.

Студенти беруть участь у програмах стажу-
вання та проходять навчально-виробничу практи-
ку у Сполучених Штатах Америки, Туреччині, Німеч-
чині, Болгарії, Греції, Тунісі, Об`єднаних Арабських 
Еміратах, Китаї та інших країнах.

Саме в умовах реального виробництва студен-
ти набувають практичних навичок, які органічно 

доповнюють теоретичні основи із часом стануть 
сходинками до їх кар’єрного зростання.

Підтвердженням правильності обраного прак-
тико-орієнтованого напряму навчання студентів 
готельно-ресторанної справи є їх працевлашту-
вання за фахом у Польщі, Іспанії, Швейцарії, Фран-
ції, США, Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі 
та інших країнах світу.
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• ПЛІДНИЙ РІК ДЛЯ СПЕЦІАЛЬ-
НОСТІ «МІЖНАРОДНІ ЕКО-
НОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

2017-2018 навчальний рік ви-
явився дуже плідним для студентів 
спеціальності «Міжнародні еко-
номічні відносини» та колективу 
кафедри. Студентки 5-го кур-
су Горищук Віра, Довбня Надія, 
Феніч Оксана та студент 4-го 
курсу Сінельнік Дмитро взяли 
участь у Програмі ЄС Еразмус+ 
за напрямом КА1 International 
Credit Mobility та виграли семе-
строву стипендію на навчання в 
Budapest Metropolitan University. 
Це не тільки насичена навчаль-
на програма, налагодження 

дружніх зв’язків зі студентами з 
усього світу, але й безцінний до-
свід міжнародної навчальної та 
наукової співпраці. 

У рамках цієї ж програ-
ми від бувся обмін досвідом та 
науковими напрацюваннями 
співробітників кафедри (до-
цента Артеменко А. В. та стар-
шого викладача Туль С. І.) з 
угорськими колегами з Budapest 
Metropolitan University. Такий 
стратегічний підхід до органі-
зації освітнього процесу забез-
печує конкурентоспроможність 
майбутніх фахівців на ринку пра-
ці, істотно підвищуючи їх рівень 
професійної компетентності.

На фото: Студент групи МЕ-41 
Сінельнік Дмитро, студентки групи МЕВ 

м-51 Горищук Віра, Довбня Надія,
 Феніч Оксана

• КРЕАТИВНИЙ  ПІДХІД  У ФОРМУВАННІ МАЙ-
БУТНЬОЇ БІЗНЕС-ЕЛІТИ УКРАЇНИ 

Під час освітнього процесу студенти напряму 
«Менеджмент» усвідомлюють стратегічне зна-
чення креативності для розвитку бізнесу через 
цикл професійних дисциплін, не обмежуючись 
аудиторним навчанням. Для майбутніх переможців 
проектів, грантів, міжнародних програм  є цінни-
ми заняття, що проводяться спільно з Галереєю 
мистецтв імені Григорія Ярошенка. У рамках циклу 
навчальних екскурсій «Бізнес у мистецтві»  роз-
криваються особливі тонкощі таких питань, як 
«Меценатство та соціальна відповідальність», 
«Музей як бізнес», «Менеджери в портретах» та 
інші. 

Відтак, університет пишається здобутками кре-
ативних цілеспрямованих менеджерів, для яких від-
критий світ.

Рєпка Вікторія, студентка спеціальності «Бізнес -
-адміністрування» виборола участь у міжнарод-
ному навчальному модулі «Соціальне підприємни-
цтво». Маркетинг та розвиток бренду» (м. Берлін 
(Німеччина), м. Варшава та м. Вроцлав (Польща).

«Такі подорожі та нові знайомства сприяють 
розширенню власного бачення світу, дають 

На фото: Рєпка Вікторія, студентка 
гр. БА-51

На фото: Ректор ПУЕТ  Нестуля Олексій Олексійович і 
Соколова Ганна, студентка гр. МО-41

можливість перейняти успішний досвід, дізнати-
ся масу нової цікавої інформації та краще зро-
зуміти себе. Ніколи не бійтеся використовувати 
різноманітні можливості. Зроби крок назустріч 
до своїх подорожей та пригод!»,– закликає Рєп-
ка Вікторія.

Навчання менеджерів спрямоване на забез-
печення здатності студентів-управлінців висува-
ти та розвивати нові ідеї, які набувають форми 
наукової, технологічної інформації та акумулю-
вання нових ідей. 

Серед таких є студентка 4 курсу спеціаль-
ності «Менеджмент» Соколова Ганна, яка вибо-
рола право брати участь у «Програмі розвитку 
лідерського потенціалу університетів України». 
Програма була реалізована за партнерства 
Інституту вищої освіти НАПН України та Бри-
танської Ради в Україні. Команда університету 
брала участь із проектом «Підготовка «Сен-
двіч-курсів» Наша студентка була активним 
учасником команди університету та протягом 
2017-2018 рр. у рамках реалізації Програми 
відвідала всі заходи, зокрема навчальний модуль 
у форматі «5+2» компонента «Командне лідер-
ство» («Team»). 
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Посада вповноваженого із прав студентів  повною мірою реалізує 
світові стандарти вищої освіти й забезпечує ефективне функціо-
нування освітнього середовища в ПУЕТ. Це передова міжнародна 
освітня практика гарантії захисту прав, свобод та інтересів сту-
дентів навчального закладу, яка успішно діє в європейських закладах 
вищої освіти. ПУЕТ став учасником проекту Erasmus+ AESOP «Здійс-
нення захисту інтересів студентів шляхом уведення посади омбудсме-
на» у складі консорціуму університетів з України, Грузії, Азербайд-
жану, Італії, Польщі, Португалії, Австрії, Фінляндії та Великобританії. 
Головна мета проекту – розроблення й запровадження інституту 
омбудсмена в університетах України, Грузії та Азербайджану.

• СТУДЕНТИ ПУЕТ ОБРАЛИ ПЕРШОГО В УКРАЇНІ 
СТУДЕНТСЬКОГО ОМБУДСМЕНА

• МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У 
ПІДГОТОВЦІ КОНКУРЕНТО-
СПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ

Студенти, які навчаються 
за освітньою програмою «То-
варознавство та комерційна 
діяльність», мають унікальну 
можливість здобувати знання за 
сучасними передовими техно-
логіями, що використовуються в 
американських та європейських 
закладах вищої освіти.

Під час навчальних занять із 
дисципліни «Міжнародне тех-
нічне регулювання» магістри 
переймають передовий аме-
риканський досвід професо-
ра кафедри товарознавства 
непродовольчих товарів Сах-
но Т. В., яка неодноразово бра-
ла участь у роботі міжнарод-
них конференцій: «Chemistry & 
Materials for Energy» (Даллас, 
США) та «Global Challenges 
for Engineering a Sustainable 
Future» (Сан-Франциско, Калі-
форнія, США). 

Студенти також мають мож-
ливість навчатися за сучасни-
ми європейськими технологіями, 
що вдало впроваджує в освіт-
ній процес доцент кафедри 
Басова Ю. О., яка стажува-
лася в університетах Словач-
чини, Угорщини та Австрії за 
програмою «Інновації у вищій 
освіті: світові тенденції та ре-
гіональний досвід». Саме такі 
міжнародні наукові та освітні 
комунікації створюють умови для 
формування сучасного фахів-
ця, конкурентоспроможного на 
ринку праці.

На фото: Доц. Басова Ю. О. 
(м. Кошице, Словаччина)

13 лютого 2018 року  студенти ПУЕТ шляхом таємного голосу-
вання обрали свого студентського омбудсмена. Ним став Василь 
Карманенко, якого підтримали 65 % виборців. 

На урочисте відкриття офісу студентського омбудсмена в ПУЕТ, 
крім студентів, викладачів і ректорату ПУЕТ, завітали: Полтавський 
міський голова О. Ф. Мамай, директор Департаменту освіти і на-
уки Полтавської обласної адміністрації О. В. Харченко, менеджер 
Національного Еразмус+ офісу в Україні І. Атаманчук, голова сту-
дентської ради м. Полтава С. Шабельник, студенти та викладачі 
Полтавського юридичного коледжу.
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Університети-партнери

Програми стажування

91 навчальний заклад із 32 країн світу

у 6 країнах світу

Туреччина

Туніс

Німеччина

Болгарія

Китай

США
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Програма «Подвійний диплом»

Грантові проекти та програми

Навчання за програмою «Подвій-
ний диплом» дозволяє студен-
там одночасно отримати два 
дипломи: українського держав-
ного та європейського зразка

АкАдемія готельного бізнесу тА громАдського 
хАрчувАння в ПознАні (ресПублікА ПольщА)

університет ПриклАдних нАук ШмАлькАльден 
(ФедерАтивнА ресПублікА німеччинА)

університет нікосії 
(ресПублікА кіПр)

вищА ШколА менеджменту інФормАційних 
систем (лАтвійськА ресПублікА)

Erasmus+ AESOP «Здійснення захисту 
інтересів студентів шляхом введення 
посади омбудсмена» 

Erasmus+ MHEI-ME «Магістерська програма 
з підприємництва в малому і середньому 
бізнесі кількох вищих навчальних закладів»

Проект «Підготовка сендвіч-курсів 
як інструменту розвитку лідерського 
потенціалу університету» у рамках 
Програми розвитку лідерського потенціалу 
університетів України Британської Ради в 
Україні

Волонтерська програма «MultiKultiUA», 
залучення волонтерів до навчального 
процесу (Федеративна Республіка 
Німеччина)

Проект мовних асистентів Ґете-Інституту, 
залучення волонтерів до навчального 
процесу (Федеративна Республіка 
Німеччина)

Проект «Тренінги з англійської мови у сфері 
програмування для випускників програми 
«Access» («Access Alumni Technology 
Project» – далі Проект) здійснюється за 
підтримки Посольства США в Україні 
та впроваджується міжнародною 
неприбутковою організацією Project 
Harmony (також відома як PH International) 
у співпраці з українськими неурядовими 
організаціями

Програма підвищення кваліфікації 
працівників міськвиконкому в рамках 
реалізації Проекту GIZ «Інтегрований 
розвиток міст в Україні» «Кваліфікація 2030»

Erasmus+: KA1. Міжнародна кредитна 
мобільність (координатор – Будапештський 
Університет Метрополітан (Угорщина)

Erasmus+: KA1. Міжнародна кредитна 
мобільність (координатор – Утенівська  
колегія/Університет прикладних наук 
(Литовська Республіка)

Erasmus+: KA1. Міжнародна кредитна 
мобільність (координатор – 
Верхньосілезький економічний університет 
(Республіка Польща)

Erasmus+: KA1. Міжнародна кредитна 
мобільність (координатор – Університет 
Фоджа  (Італійська Республіка)

Erasmus+: KA1. Міжнародна кредитна 
мобільність (координатор – Повісланський 
коледж у Квідзині (Республіка Польща)

Erasmus+: KA1. Міжнародна кредитна 
мобільність (координатор – Технологічний 
освітній інститут Крита (Грецька Республіка)

Erasmus+: KA1. Міжнародна кредитна 
мобільність (координатор – Бізнес школа 
PAR (Республіка Хорватія)

Erasmus+: KA1. Міжнародна кредитна 
мобільність (координатор – Вища школа 
менеджменту інформаційних систем 
(Латвійська Республіка)

Erasmus+: KA1. Міжнародна кредитна 
мобільність (координатор – Університет 
безпеки в Познані (Республіка Польща)

Erasmus+: KA1. Міжнародна кредитна 
мобільність (координатор – Університет 
Гранади (Королівство Іспанія)
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Наукова діяльність університету

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ДОРОГІ СТУДЕНТИ!

Насамперед, прийміть щирі 
вітання з нагоди 100-річчя На-
ціональної академії наук Украї-
ни, 57-ї річниці ПУЕТ та Дня на-
уки в Україні!

Святкування Дня науки в 
Україні, започаткованого в роки 
її незалежності, мабуть, можна 
назвати однією з найбільш вда-
лих ініціатив, яка прижилася. Але 
нині це не тільки данина тради-
ції. «Це особливо важливо сьо-
годні, коли наша держава пере-
живає нелегкі часи, і коли саме 
національна наука дає нам під-
стави вважати, що за будь-яких 
труднощів ми неодмінно пере-
можемо», – сказав, відкриваючи 
урочисте засідання з нагоди 
професійного свята науковців, 
заступник міністра освіти і на-
уки України М. Стріха.

У своєму вітанні Голова Вер-
ховної Ради України В. Гройсман 
зазначив, що український пар-
ламент визнає значущу роль 
науки в інтеграції до Європей-
ського Співтовариства, еко-
номічному піднесенні держави, 
а тому «Верховна Рада Украї-
ни й надалі працюватиме над 
створенням сприятливих умов 
для функціонування та розвитку 
науково-технічної сфери, за-
безпечення потреб суспільства 
і держави в технологічному ро-
звитку».

Президент Національної 
академії наук України Б. Патон 
відзначав:  «Майбутнє нашої 
держави, її інноваційний розви-
ток та процвітання залежить 
від забезпечення високого рів-
ня науки, освіти та технологій. 
Саме наука має стати інте-
лектуальною платформою для 
встановлення миру та спокою в 
нашій державі, її якісного онов-
лення. Наукова діяльність – це 
щоденна самовіддана, напру-
жена, відповідальна праця, і 
науковці, незважаючи на склад-
ності й перешкоди, повинні до-

На фото: Міністр освіти і науки 
України Лілія Гриневич, д. і. н., проф. 
І. Петренко та академік НАН України, 

радник Президента України, директор 
Національного інституту стратегічних 

досліджень Володимир Горбулін

На фото: д. т. н., проф. С. Гаркуша 

класти всіх зусиль для розвитку 
української науки, зростання її 
престижу, посилення її ролі як 
важливого чинника модернізації 
держави».

Лідерська управлінська па-
радигма має базуватися на 
усвідомленні того, що універси-
тет – це свого роду організм, 
де всі процеси взаємопов’язані 
- освіта, наука, кар’єра. Ключо-
ву роль відіграє лідерство. Не-
дарма Джон Кеннеді відзначав: 
«Лідерство і навчання - це речі, 
які не можуть існувати один без 
одного». Поєднання вищої освіти 
та лідерства відповідає трен-
дам європейського простору.

Ми постійно прагнемо кра-
щого. Розвиваємося, удоскона-
люємося. Ставимо перед со-
бою складні завдання та високі 
цілі, наслідуючи приклад Юнга 
Карла, який колись сказав: «Лю-
дина росте разом із величчю 

своїх завдань».   
Радіємо тому, що з кожним 

роком зростає інтерес до нау-
ки, у т. ч. іноземних студентів, по-
повнюється скарбниця універ-
ситету новими перемогами та 
відзнаками. Лише за останній 
рік якість наукової роботи під-
тверджена свідоцтвом про вне-
сення університету до Держав-
ного реєстру наукових установ, 
яким надається підтримка дер-
жави, двома преміями Президен-
та України для молодих учених 
(д. т. н., проф. С. Гаркуша, д. і. н., 
проф. І. Петренко,), перемогою в 
номінації «Кращий студент Пол-
тавщини – науковець» (студент-
ка спеціальності «Міжнародні 
економічні відносини» К. Філічкі-
на), трьома іменними стипендія-
ми міського голови для молодих 
учених (к. е. н., доц. Т. Білоброва; 
к. т. н., О. Горобець; к. е. н. О. Га-
сій).

Збільшено частку зов-
нішнього та бюджетного 
фінансування виконання нау-
ково-дослідних робіт, яке зо-
середжено на розробленні 
програмного забезпечення для 
складання звітності МОН; ви-
конано 5 науко во-дослідних 
тем на замовлення Державного 
підприємства «Український на-
уково-дослідний і навчальний 
центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості» з роз-
роблення 11-ти національних 
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На фото: Конференція 
«Ресурсоефективне та чисте 

виробництво (РЕЧВ)»

На фото: Організатори й учасники XIV  Науково-практичної конференції сту-
дентів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України «Інноваційні процеси 

та їх вплив на ефективність діяльності підприємства», 31 травня 2017 р., ПУЕТ

На фото: Щорічний 
Міжнародний чемпіонат «Молодь і 

підприємництво-2017»
(травень 2017 року, м. Гомель, 

Білоруський торгово-економічний 
університет споживчої кооперації)

На фото: Секційні засідання 
ХLІ міжнародної наукової студентської 
конференції за підсумками науково-

дослідних робіт студентів за 
2017 рік «Актуальні питання розвитку 

економіки, харчових технологій та 
товарознавства» (17-18 квітня 2018 р., 

ПУЕТ)

На фото: Учасники та 
організатори першої в м. Полтава 
регіональної ІТ-конференції INSANE 

BYTE

стандартів; проведення за-
ходів на виконання Комплексної 
програми розвитку малого та 
середнього підприємництва в 
Полтавській області на 2017-
2020 рр. у рамках договорів із 
Департаментом економічного 
розвитку та залучення інвести-
цій Полтавської обласної дер-
жавної адміністрації та ін.

Понад 20 років в університеті 
функціонує аспірантура та 
докторантура, де навчаються 
за 8-ма спеціальностями ас-
піранти з різних країн світу: Ні-
герії, Лівану, Пакистану та ін. Ас-
піранти та докторанти можуть 
захистити свої  дисертаційні 
роботи у 3-х спеціалізованих 
вчених радах із захисту доктор-
ських та кандидатських дисер-
тацій за 5-ма спеціальностями.

Активізовано роботу щодо 
захисту авторських прав науко-
вих розробок – лише за остан-
ній рік отримано 21 патент на 
корисні моделі.

З метою популяризації ре-
зультатів наукових досліджень 
продовжується робота щодо 
розміщення наукових публіка-
цій у періодичних виданнях, які 
включено до наукометричних 
баз, зокрема Scopus або Web 
of Science Core Collection та в 
репозитарії ПУЕТ. 

Університет сприяє участі 
науково-педагогічних працівників 
як членів журі та членів комісій в 
олімпіадах, конкурсах, фестива-
лях, форумах, наукових конфе-
ренціях, грантових програмах.

Науково-педагогічні праців-
ники та студенти є активними 
організаторами та учасниками 
як традиційних, так і нових форм 
наукових заходів (пуетівці взяли 
участь у заходах до Дня науки; 
(до офіційного візиту до Пол-
тавщини Міністра освіти і науки 
України Лілії Гриневич, 25 трав-
ня 2017р., та у фестивалі науки 
просто неба «Наукові пікніки», 
що організовувався Комуналь-
ною установою «Обласний 
молодіжний центр», 30 вересня 
2017р.).

На базі університету 2 грудня 
2017 р. за ініціативи Полтавсь-
кого регіонального управління 
АТ «УкрСиббанк»  (Ukrsibbank 
BNP Paribas Group) проведено 
першу в м. Полтава регіональну 
ІТ-конференцію INSANE BYTE.

Саме в цей час наука потре-
бує ваших нових конструктивних 
ідей та успішного їх втілення – 
заради творення майбутнього 
університету як сильної інституції.

З повагою та найкращими 
побажаннями

проректор із наукової роботи
Сергій Гаркуша
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• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МАЙБУТНІХ 
БУХГАЛТЕРІВ

На фото: Учасники засідання круглого столу ««Розвиток лідерського потенціа-
лу сучасного бухгалтера», присвяченого Міжнародному дню бухгалтера та Міжна-
родному дню студента Кета Жермена Жозефіна Да роша - студентка гр.ОА мноц 

ПВ-61(Республіка Ангола) та Лінь Сяо Мін - студент гр.ОА-41 р ( КНР)

• ЗАГАРТОВУВАННЯ МАЙБУТНІХ 
НАУКОВЦІВ

Починаючи з перших курсів, 
студенти отримують фунда-
ментальні теоретичні знання, 
які надає кафедра економічної 
теорії та прикладної економіки. 
Вони є запорукою їх подальших 
наукових здобутків та досягнень 
і формують їх як гарних фахів-
ців. Уже не перший рік на ка-
федрі функціонує студентський 
дискусійний клуб «Економічна 
думка», який допомагає розви-
вати логічне мислення, формує 
переконання, вчить відстоювати 
власні думки, аргументувати їх 
на основі наукових фактів. Ре-
зультатом роботи цього клубу є 
активна участь студентів у на-
уковій студентській конференції 
«Актуальні питання розвитку еко-
номіки, харчових технологій та 
товарознавства» (Добряк Я. В., 
Даскал Ю. О., Карачковсь-
ка П. С., Колісник В. О., Кор-
нейчук Н. І, Нечипоренко О. В., 
Вакуленко Р. Р., Квітка Б. В., Івчен-
ко Р. В., Чамара К. С., Шиян К. О., 
Чопенко Ю. Г., Гаркавенко І. В.) 
та участь у Всеукраїнській 
олімпіаді з економічної теорії 
(м. Одеса) студентки Шкурен-
ко Ю. М., групи Ф-31.

Серед традиційних успішних за-
ходів науково-професійного об’єд-
нання «Клуб «Бухгалтер» слід відміти-
ти підготовку та перемоги дипломних  
і наукових студентських робіт на 
внутрушньовузівському та всеукраїн-
ському конкурсах.

Магістерська робота Бобо-
кало Анастасії відзначена дипло-
мом ІІ ступеня на Всеукраїнському 
конкурсі дипломних (магістерських) 
робіт зі спеціальності «Облік і опо-
даткування» (науковий керівник, к.е.н., 
доц. Ночовна Ю. О.).

Досвід участі в наукових дискусіях студенти отримують на за-
сіданнях круглого столу ««Розвиток лідерського потенціалу сучас-
ного бухгалтера», присвяченого Міжнародному дню бухгалтера 
та Міжнародному дню студента, засіданнях Клубу «Бухгалтер» та 
під час обговорення матеріалів щорічної Інтернет-конференції 
«Обліково-а налітичне забезпечення управління підприємством: 
проблеми теорії та практики».

Новою гілкою наукових досліджень кафедри бухгалтерсько-
го обліку та аудиту стали особливості ведення обліку підприємств 
електронного бізнесу. Завдяки стажуванню доцента Кулик В. А. в 
Університеті Південної Богемії (Чеська Республіка) студенти  ближче 
ознайомилися з європейським досвідом ведення бухгалтерського об-
ліку в динамічному середовищі та отримали можливість опрацьовува-
ти монографію автора із зазначеного напряму сучасних досліджень.

На фото: Диплом Бобокало 
А. С. - випускниці ВНЗ Укооспілки 

«Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 

• ГОРДІСТЬ КАФЕДРИ ЕКСПЕРТИЗИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ 
Магістр освітньої програми «Товарознавство та експертиза в 

митній справі» — призер Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт 
зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Ющенко Софія Василівна нагороджена дипломом третього сту-
пеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої про-
грами «Товарознавство та експертиза в митній справі» (науковий 
керівник к. т. н., доц. Браїлко А. С., науковий консультант –  к.т.н., доц. 
Мартосенко М. Г.).

На фото: Ющенко Софія, 
випускниця 2017 року

На фото: Наукова студентська 
конференція «Актуальні питання ро-

звитку економіки, харчових технологій та 
товарознавства»
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• СТУДЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЕКСПЕРТИ-
ЗА ТА МИТНА СПРАВА» ОБГОВОРЮЮТЬ АКТУ-
АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЕКСПЕР-
ТИЗИ ТОВАРІВ 

20-22 березня 2018 р. студенти освітньої про-
грами «Експертиза та митна справа» долучилися 
до роботи V Міжнародної науково-практичної iн-
тернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і 
практики експертизи товарів» (єдиної на теренах 
країн СНД). Студенти взяли участь у професійно-
му обговоренні наявних проблем на ринку товарів 
та послуг; ряду завдань з покращення якості та 
безпечності життя загалом й завдяки використан-
ню сучасних досягнень науки і практики; розвитку 
теорії та практики експертизи; а також уконструк-

тивному обміну щодо думками формування нового 
рівня реалізації інноваційних ідей, зміцнення міжна-
родного престижу ПУЕТ та України як держави, що 
має високий рівень культури, науки та освіти.

Актуальність проведення конференції під-
тверджена наявністю доповідей від провідних 
практиків із захисту прав споживачів, експертизи, 
судової експертизи, товарознавчих досліджень та 
оціночної діяльності, стандартизації та оцінки від-
повідності; професорсько-викладацького складу, 
аспірантів, магістрів, студентів із понад 30 установ 
і закладів вищої освіти із семи країн (Азербайджан-
ська Республіка; Республіка Білорусь; Республіка 
Болгарія; Республіка Польща; Республіка Таджики-
стан; Республіка Туреччина; Україна).

На фото:  Участь студентів освітньої програми «Експертиза та митна справа» у роботі єдиної на теренах країн СНД 
V Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» 

Студенти ПУЕТ мають знач-
ні успіхи в освоєнні навчальних 
дисциплін кафедри техноло-
гічного обладнання харчових 
виробництв і торгівлі, що знай-
шло відображення в перемогах 
у студентських олімпіадах.

Переможець 1 етапу Все-
української студентської олім-
піади з навчальної дисциплі-
ни «Безпека життєдіяльності» 
Одинюк Тарас (група ТХ-21) 
взяв участь у проведенні 2 ета-
пу на базі Львівського універси-
тету безпеки життєдіяльності в 
місті Львів та отримав диплом 
II ступеня. Студент показав від-
мінні теоретичні знання з дис-
ципліни, розв’язав задачі та на 
практиці продемонстрував вмін-
ня надавати першу долікарську 
допомогу постраждалому. Під-
тримку в підготовці до Олімпіади 

та супровід студента-призера 
здійснювала доцент кафедри 
Смирнова В. Г.

Переможці 1 етапу Всеу-
країнської студентської олім-
піади з навчальної дисципліни 
«Основи охорони праці» під 
керівництвом доцента кафедри 
Маніної Л.І. демонстрували свої 
знання в м. Луцьку під час про-
ведення 2 етапу Олімпіади, який 
відбувся на базі Луцького на-
ціонального технічного універ-
ситету. Студентка Заїка Інна 
(група ПР-21) показала високий 
рівень теоретичної та прак-
тичної підготовки та отримала 
диплом III ступеня. Студентка 
Лебідь Юлія (група ПР-21) за 
вдале застосування інженер-
них рішень під час розв’язання 
практичних олімпіадних задач 
нагороджена грамотою.

Доценти Смирнова В. Г. та 
Маніна Л. І. були нагороджені 
грамотами базових закладів ви-
щої освіти за високопрофесій-
ну фахову підготовку учасників 
олімпіад.

На фото: Одинюк Тарас (група ТХ-21) 
з науковим керівником Смірновою В. Г.

• ПИШАЄМОСЯ ПЕРЕМОЖЦЯМИ!
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• ВИЗНАННЯ СТУДЕНТКИ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОД-
НІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» У 
ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ 
ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

За результатами наукових 
досліджень за темою магістер-
ської роботи «Інноваційна скла-
дова господарської діяльності 
як основа конкурентоспромож-
ності сучасних корпорацій» 
Овчаренко Анна нагороджена 
дипломом ІІ ступеня на Всеу-
країнському конкурсі дипломних 
робіт студентів закладів вищої 
освіти зі спеціальності «Міжна-
родні економічні відносини» за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліст, магістр (м. Харків).

• ВНЕСОК КАФЕДРИ ХІМІЇ ПУЕТ 
В УСПІХИ НОВОГО ПОКОЛІН-
НЯ ВЧЕНИХ

Вже стало доброю тради-
цією виконання учнями загаль-
ноосвітніх навчальних закладів 
м. Полтави науково-дослідних 
робіт на конкурс Малої академії 
наук України (МАН) на базі ла-
бораторій кафедри хімії ПУЕТ.

Свої наукові пошуки здійсню-
вали учні Полтавських шкіл №№3, 
16, 33 та 34 в лабораторіях 
хімічних методів дослідження си-
ровини, фізичної та колоїдної 
хімії та лабораторії неорганіч-
ної й аналітичної хімії під керівни-
цтвом старшого викладача ка-
федри хімії Надії Володимирівни 
Гнітій.  

Наполеглива співпраця дала 
переконливі та вражаючі ре-
зультати – відразу 3 роботи 
здобули  1 місця!

Справжніми науковцями визна-
ли:

• Бондарець Т.Г., школа 
№34 м. Полтави , І місце місько-
го конкурсу МАН в секції «Хімія»; 
тема дослідження – «Визначення 
фізико-хімічних показників якості 
рибних пресервів із філе осе-
ледця»;

• Ченська К.Г., школа №33 

м. Полтави – І місце міського кон-
курсу МАН в секції «Хімія»; тема 
дослідження – «Визначення фізи-
ко-хімічних показників якості мо-
лока згущеного»;

• Каптур Ю.В, школа № 
3 м. Полтави ; І місце міського 
конкурсу МАН в секції «Екологія; 
тема дослідження «Дослідження 
якості питної води м. Миргород 
методом біоіндикації».

Високу оцінку отримали до-
слідження Гончарової А.Д., 
ЗОШ № 3 м. Полтави – «Оцінка 
якості шоколадних яєць за фі-
зико-хімічними показниками»  та  
Почапського В.Є. ,  ЗОШ №16, 
м. Полтави  - «Визначення якості 
та безпеки дезодорантів, анти-
перспирантів».

• ПЕРЕМОГА У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ НАУКОВИХ РОБІТ 
З ТОВАРОЗНАВСТВА

Залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт 
розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, формує 
творчий підхід до сприйняття знань і практичного їх засто-
сування. Креативність та творчість студентів є необхідною 
умовою становлення майбутнього фахівця.

28 лютого 2018 р. у Київському національному торговель-
но-економічному університеті відбувся Всеукраїнський кон-
курс наукових робіт з товарознавства. 

У І етапі другого туру конкурсу було представлено 32 сту-
дентські наукові роботи з різних регіонів України. Для участі у 
другому етапі було обрано лише сім робіт. За результатами 
конкурсу студентка гр. ТКД-61м Демидович Олена виборола 
почесне ДРУГЕ місце. Керівник роботи - завідувач кафедри 
товарознавства непродовольчих товарів, д.т.н., професор 
Кожушко Г.М

На фото: Студентки групи Ф-51м 
Малашина Вікторія та Кирман Ольга 
із завідувачем кафедри фінансів та 
банківської справи д. е. н. проф. Кар-

цевою В. В.

На фото: Бондарець Тетяна – учениця 
11-A класу школи № 34 м. Полтава в 

лабораторії ПУЕТ

• ОЛІМПІАДА З ДИСЦИПЛІНИ 
«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

26 – 27 квітня 2018 року в Лу-
цькому національному технічно-
му університеті відбувся ІІ етап 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади з дисципліни «Фінансо-
вий менеджмент». Від Вищого на-
вчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет еко-
номіки і торгівлі» за перемогу в 
олімпіаді  змагалися студентки 
групи Ф-51м Малашина Вікторія 
та Кирман Ольга.  За результа-
тами проведення олімпіади Ма-
лашина Вікторія нагороджена 
дипломом ІV ступеня, а  Кирман 
Ольга – грамотою за  перемогу 
в номінації «Кращий фінансовий 
аналітик». 
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• ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ – 
ЗАПОРУКА ДОСЯГНЕННЯ ЯКІС-
НИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАУКО-
ВИХ ПЕРЕМОГ 

Навчання в ПУЕТ на кафе-
дрі управління персоналом та 
економіки праці є мрією для 
багатьох випускників шкіл. Ат-
мосфера в університеті сприяє 
якісному навчанню, формуван-

• НАУКОВИЙ СЕМІНАР «ПІДВИЩЕННЯ РЕСУР-
СОЕФЕКТИВНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІД-
ПРИЄМСТВ ПОЛТАВЩИНИ»

З метою поширення передових технологій за 
участю викладачів кафедри загальноінженерних 
дисциплін і студентів факультету харчових тех-
нологій, готельно-ресторанного та туристично-
го бізнесу 5 жовтня 2017 р. на базі університету  
відбувся семінар «Підвищення ресурсоефектив-
ності малих та середніх підприємств Полтавщини» 
в рамках демонстраційного проекту «Ресурсо-
ефективне та чисте виробництво» програми EaP 
GREEN. 

У семінарі брали участь представники бізнесу, 
неурядових організацій, органів державної влади 
та експертного середовища, науковці та студен-
ти, які цікавляться можливостями  вдосконалення 
виробництва в напрямі ефективного використан-
ня ресурсів (енергії, матеріалів і води). Учасники 
зустрічі висунули пропозицію організувати клуб 
«Ресурсоефективного та чистого виробництва» 

в Полтавській області, що сприятиме підвищенню 
ефективності й конкурентоспроможності малих і 
середніх підприємств, а також економічному ро-
звитку регіону.

На фото: Студентка групи УПЕП-41 
Мусієнко Ганна разом з зав. кафе-

дрою УПЕП ПУЕТ Костишиною Т. А. та 
зав. кафедрою управління персоналом 

і регіональної економіки Тернопіль-
ського національного економічного 

університету Качаном Є. П.

На фото: Учасники наукового семінару

ню лідерської позиції та досяг-
ненню високого рівня професій-
них знань. Колектив кафедри та 
студентів – справжня команда 
із творчим підходом і креатив-
ним мисленням, об’єднаних про-
фесійними та творчими ідеями.

На кафедрі постійно про-
водяться заходи, що сприяють 
якісному оволодінню теорією та 
практикою управління персона-
лом, про що свідчать перемоги  
наших студентів на всеукраїнсь-
ких конкурсах та олімпіадах.

Студентка групи УПЕП-41 
Мусієнко Ганна отримала ди-
плом ІІ ступеня за перемогу у 
Всеукраїнському конкурсі на-
укових робіт  зі спеціальності 
«Управління персоналом і еко-
номіка праці», який проходив у 
Тернопільському національному 
економічному університеті.

Студентка групи УПЕП-41 
Клімова В. завоювала ІІІ місце 
на Всеукраїнській олімпіаді зі 
спеціальності «Управління пер-
соналом і економіка праці», яка 
проходила у Донецькому націо-
нальному університеті ім. Василя 
Стуса у м. Вінниця. 

З метою підвищення конкурен-
тоспроможності та професій-

ного рівня викладачів кафедри 
та випускників згідно з наказом 
Міністерства освіти та науки 
України відкрита спеціалізова-
на вчена рада К 44.877.03 із 
правом прийняття до розгляду 
та проведення захисту дисер-
тацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.07 
«Демографія, економіка праці, 
соціальна економіка і політика». 
Отже, бажаємо нашим студен-
там і випускникам наукових, твор-
чих перемог у контексті досяг-
нення високого особистісного 
розвитку та омріяних вершин.

На фото: Студентки групи УПЕП-41 Клі-
мова В., Чуприна В. та доцент кафедри 

УПЕП Степанова Л. В.



20 Університетський вісник | 2018

Освітня діяльність університету

• УПЕВНЕНИЙ РУХ ДО ВЕРШИН ДОСКОНАЛОСТІ 
КОЖНОГО

Запорукою успішної та результативної освітньої 
діяльності університету, його інтеграції у світовий 
та європейський освітні простори є Стратегія 
розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 
2017-2022 роки, в основу якої покладена лідер-
ська парадигма розвитку університету та заходи 
для виконання основних її завдань.

Виконання заходів із реалізації Стратегії універ-
ситету здійснюється за напрямами:
• упровадження лідерської управлінської пара-

дигми розвитку університету;
• розвиток освітньої діяльності університету;
• розвиток наукової та інноваційної діяльності 

університету;
• розбудова підприємницького напряму розвитку 

університету.
Лідерство як принципово нова, соціально орієн-

тована парадигма організації освітнього, науко-
вого та виховного процесу вже не перший рік ре-
алізується в Полтавському університеті економіки 
і торгівлі. Такий підхід дозволяє створити унікальне 
середовище для професійного, особистісного 
та компетентнісного розвитку студентів та викла-
дачів.

Для вивчення світового та вітчизняного досві-
ду реалізації впровадження лідерського підхо-
ду до підготовки фахівців нового покоління – лі-
дерів у сфері економіки, управління, харчових та 
інформаційних технологій – ректорат ініціював 
проведення тренінгів від директора Інституту ви-
щої освіти Національної академії педагогічних наук 
України, доктора педагогічних наук, професора 
Калашнікової Світлани Андріївни на теми «Викла-
дання у вищій освіті: сучасні тенденції та виклики» 
та «Трансформація управління сучасним універ-
ситетом (для управлінських та студентських лі-
дерів)», що відбулися 4 жовтня 2017 року.

У ході навчання учасникам було запропоновано 
підходи щодо формування лідерської парадигми 
у вітчизняних вишах, алгоритми побудови системи 
управління й бачення інституційного розвитку су-
часного університету та відокремлені інструменти 
розвитку вишів.

Під час навчання учасникам розкрили секрети 
академічного лідерства, його виміри та домени. 
Особливу зацікавленість та увагу викликало пи-
тання розбудови культури лідерства та механізми 
реалізації розподіленого лідерства.

Динамічні процеси у сфері вищої освіти Украї-
ни, набуття реальної автономії закладами вищої 
освіти, процеси інтернаціоналізації, розроблен-
ня проектів стандартів вищої освіти, наближених 
до світових освітніх стандартів, необхідність від-
повідати вимогам та очікуванням роботодавців 

стали основою розроблення принципово нових 
за змістом та підходами практико-орієнтованих 
навчальних планів. Основою побудови нового по-
коління навчальних планів став компетентнісний 
підхід у поєднанні з Концепцією практико-орієн-
тованого навчання, прийнятою в університеті у 
2015 році, та кращий досвід провідних світових 
навчальних закладів. 

Для реалізації поставлених цілей щодо фор-
мування нового покоління навчальних планів було 
залучено потужні професійні команди, суттєво 
оновлено та переформатовано склад науко-
во-методичних груп зі спеціальностей, основу яких 
склали гаранти освітніх програм, представники 
органів влади, малого та великого бізнесу, робо-
тодавці, випускники спеціальностей минулих років, 
студенти, у т.ч. іноземні, провідні науково-педаго-
гічні працівники. 

Світові освітні тенденції, попит українських та 
іноземних вступників, накопичений кафедрами 
університету, дав можливість визначити актуальні, 
цікаві нові освітні програми.

Навчальні плани нового покоління спрямовані 
на реалізацію концепції практико-орієнтованого 
навчання. Набуття студентами компетентностей 
забезпечується використанням науково-педаго-
гічними працівниками сучасного інноваційного ін-
струментарію та методик проведення навчальних 
занять, серед яких – тренінги, майстер-класи, кейс-
стаді, ворк-шопи, круглі столи із практиками-про-
фесіоналами, професійні стажування тощо.

Підготовлені якісно нові програми виробничих 
практик (по 8 тижнів для кожного курсу) із гаран-
тованим закріпленням на робочих місцях за поса-
дами відповідно до Національної рамки кваліфіка-
цій.

Перемоги на предметних олімпіадах, конкурсах 
наукових та дипломних робіт (Демидович Оле-
на, спеціальність «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» освітня програма «Това-
рознавство і комерційна діяльність»; Галіновський 
Дмитро, Борисенко Олександр, освітня програ-
ма «Міжнародна економіка»; Микитенко Марга-
рита, освітня програма «Харчові технології та 
інженерія»; Мусієнко Ганна, Клімова Віка, освітня 
програма «Управління персоналом та економіка 
праці»; Ющенко Софія, спеціальність: «Підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяльність» освітня 
програма «Товарознавство та експертиза в мит-
ній справі»; Рубан Альона, спеціальність «Мар-
кетинг»), участь у Стипендіальній програмі Фон-
ду Віктора Пінчука «Завтра.UA» (Блоха Вікторія, 
спеціальність «Міжнародна економіка»; Чуприна 
Валентина, спеціальність «Управління персона-
лом та економіка праці»); виграні гранти з мож-
ливістю стажування, навчання та викладання у 
провідних закладах освіти Європи (67 індивідуаль-
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На фото:  Акредитаційна комісія на кафедрі «Права»

На фото: Робота аудиторів

них проектів міжнародної кредитної мобільності: 
44 вихідних мобільності (22 – для викладачів та  
адміністративного персоналу, 22 – для студентів, 
сума фінансування – 3,12 млн грн) та 23 вхідних 
мобільності (16 – для викладачів та адміністра-
тивного персоналу, 7 – для студентів), отримані 
3 стипендії на навчання за магістерською про-
грамою з підприємництва Консорціуму вищих на-
вчальних закладів  MHEI-ME, республіка Мальта 
(Владислав Борисенко, спеціальність «Туризм»; 
Оксана Феніч, спеціальність «Міжнародні еко-
номічні відносини»; Олександр Устьян, випускник 
спеціальності «Маркетинг»). Усе це – результат 
щоденної наполегливої праці студентів та науко-
во-педагогічних працівників, які прагнуть до якіс-
ної європейської освіти, що передбачає високий 
рівень сучасних знань і практичних навичок.

У 2017-2018 навчальному році здійснювалася 
підготовка студентів зі 41 спеціальності та на-
прямів підготовки за 36 освітніми програмами сту-
пенів бакалавра та магістра.

Кафедрами спільно з науково-навчальним цен-
тром уперше акредитовано підготовку магістрів за 
освітніми програмами зі спеціальностей 242 «Ту-
ризм», 081 «Право».

Підтверджено акредитацію за ступенем ма-

гістра за освітніми програмами:
«Бізнес-адміністрування», спеціальність 

073 «Менеджмент»; 
«Облік і аудит», спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування»; 
«Банківська справа», спеціальність 072 «Фінан-

си, банківська справа та страхування»;
«Маркетинг», спеціальність 075 «Маркетинг»;
«Технології зберігання, консервування та пере-

робки плодів і овочів», спеціальність 187 «Харчові 
технології»; 

«Готельно-ресторанна справа», «Курортна 
справа», спеціальність 241 «Готельно-ресто-
ранна справа».

Акредитаційні комісії, призначені Міністер-
ством освіти і науки України, протягом трьох днів 
працювали в університеті за кожною освітньою 
програмою. Студенти та колективи кафедр гід-
но пройшли випробування контрольними заміра-
ми знань, перевірками методичного забезпечення, 
визначенням відповідності нормативам акредитації 
тощо.

І як результат – рішення Акредитаційної комісії 
України від 20 лютого 2018 року (протокол 
№ 128), від 3 квітня 2018 року (протокол № 129) 
та отримані нові сертифікати за освітніми про-
грамами спеціальностей ступеня магістра.

З метою забезпечення потреб бізнесу, що по-
стійно зростають, на підготовку фахівців вищої 
кваліфікації – магістрів зі спеціальності 073 «Ме-
неджмент» – було підготовлено ліцензійну справу 
та успішно пройдено ліцензування щодо збільшен-
ня ліцензійного обсягу магістрів до 250 осіб (на-
каз Міністерства освіти і науки України від 21 лю-
того 2018 року № 139-л).

Нині триває робота з підготовки до акредитації 
ще 11 освітніх програм за спеціальностями ступе-
ня бакалавра та 9 освітніх програм за спеціаль-
ностями ступеня магістра для підтвердження 
відповідного рівня за новим Переліком спеціально-
стей.

Університет має Міжнарод-
ний сертифікат 440030QМ08 
Міжнародної мережі сер-
тифікації (IQNet) і Німецького 
органу сертифікації системи 
управління якості (DQS GmbH) 
про відповідність діяльності 
вимогам міжнародного стан-
дарту ISO 9001:2008 (вере-
сень 2009 року). За результа-
тами ресертифікації у 2012, 
2015 роках системи управління 
якістю Університету аудиторсь-
ка група Міжгалузевого центру 
якості «ПРИРОСТ» Української 
асоціації якості приймала рі-
шення про видачу сертифіката 
відповідності на наступні 3 роки.
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На фото: Робочий семінар із персоналом університету з 
вивчення змін у міжнародному стандарті ISO 9001:2015 

У березні-травні 2018 року університет про-
ходе ресертифікаційний (зовнішній) аудит. Він 
передбачає перехід системи управління якістю 
діяльності університету на нову версію міжнарод-
ного стандарту ISO 9001:2015. Із цією метою в 
університеті здійснена організаційна підготовка 
до переходу на нові вимоги міжнародного стан-
дарту, а саме впровадження нової лідерської па-
радигми та ризико-орієнтованого мислення.

У листопаді-грудні 2017 року та в січні 
2018 року проведені робочі семінари з персо-
налом університету з вивчення змін у міжнарод-
ному стандарті ISO 9001:2015. Протягом 2017-
2018 років в університеті проводиться величезна 
робота з актуалізації документів системи управ-
ління якістю діяльності відповідно до вимог нової 
версії стандарту та розроблення нових внутрішніх 
документів системи відповідно до змін, які відбува-
ються в діяльності університету та в законодавчій 
базі України. Щорічно в університеті науково-ме-

тодичним центром управління якістю діяльності 
проводяться внутрішні аудити всіх процесів, за яки-
ми здійснюється діяльність в університеті. За ре-
зультатами внутрішніх аудитів розробляються та 
виконуються коригувальні дії, які передбачають 
зменшення впливу внутрішніх та зовнішніх ризиків на 
результативність розвитку діяльності університету.

• ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Основною метою навчання іноземній мові в Полтавському універ-

ситеті економіки і торгівлі є забезпечення високого рівня знань і 
навичок володіння іншомовною компетенцією відповідно до про-
фесійного профілю майбутніх фахівців, що здійснюється через 
комунікативно-орієнтований підхід. Саме цей підхід є пріоритетною 
формою навчальної іншомовної діяльності, оскільки сприяє підви-
щенню рівня активності студентів та значною мірою відповідає 
практичній потребі особистості у спілкуванні із закордонними ко-
легами.

Щороку в Полтавському університеті економіки і торгівлі про-
водяться зустрічі студентів із носіями мови зі Сполучених Штатів 
Америки, давніми друзями університету – Робі, Фелісією та Пейдж 
Роланд, Кандідою Джонсон, Джоном Біксбі, Стівеном та Дарсі Паль-
мер. Заняття мають інтерактивний характер і дають можливість 
студентам удосконалити вміння спілкуватися англійською мовою.

На фото: Інтерактивне заняття з 
англійської мови

На фото: Студенти групи БТ-41 Панченко А. А. та 
Страшко Д. Р. на виїзному занятті 

• ВИЇЗНІ ЗАНЯТТЯ – АКТУАЛЬНА ФОРМА ПІДГО-
ТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ

Реалізація концепції практико-орієнтованого 
навчання є гарантом підготовки  компетентно-
го фахівця й дає разючі результати особливо 
для студентів освітніх програм «Товарознавство 
та комерційна діяльність» і «Біотехнологія». Одна 
з яскравих подій – навчальне заняття в Полтав-
ському науково-дослідному експертно-криміналі-
стичному центрі МВС України для наших студентів.  
Під час заняття в лабораторії біологічних дослі-
джень студенти дізналися про методи встановлен-
ня наявності окремих речовин під час проведення 
судової імунологічної експертизи та навчились 
самостійно проводити такі дослідження.
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• НАВЧАТИСЬ ПРАЦЮЮЧИ ТА 
ПРАЦЮВАТИ НАВЧАЮЧИСЬ

У студентів-документознавців 
є можливість отримати дуальну 
освіту, переваги якої полягають 
у поєднанні навчання та прак-
тичної діяльності як у структур-
них підрозділах ПУЕТ, так і в інших 
навчальних закладах. Тим самим 
студенти мають можливість 
удосконалити свої професійні 
компетентності.

Хорошою традицією стало 
проведення кафедрою доку-
ментознавства та інформа-
ційної діяльності в економічних 
системах практичних занять у 
бібліотеці ПУЕТ. З метою набут-
тя студентами практичних на-
вичок з організації виставкової 
роботи систематично прово-
дяться практичні заняття в чи-
тальній залі бібліотеки універ-
ситету. 

На фото: Студентка групи ДІД-
31і (заочна форма навчання) 
Нутріхіна Н.О. виконує обов’язки 
адміністратора баз даних у 

приймальній комісії Полтавського 
коледжу нафти та газу 

На фото: Робочий день студентки 
групи ДІД-41 Пащенко Ю.В. у приймальній 

комісії ПУЕТ

На фото: Студентка групи ДІД-51 
Рибальченко Ю. В. у диспетчерській 

службі ПУЕТ 

• УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У РОБОТІ  
КРУГЛОГО СТОЛУ «СЕНД ВІЧ  -
-ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ПРАК-
ТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВ-
ЧАННЯ»

27 лютого 2018 року в 
Полтавському університеті 
економіки і торгівлі з метою 
сприяння працевлаштуванню 
випускників університету, визна-
чення напрямів тісної співпра-
ці з роботодавцями у процесі 
підготовки висококваліфіко-
ваних фахівців у галузі торгівлі 
та  відповідно до Меморанду-
му про партнерство та спів-
робітництво між університе-
том та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» і 
ТД «Аніка» проведено круглий 
стіл на тему  «Практико-орієн-
товане навчання як складова 
сенд віч-освіти». У роботі кру-
глого столу взяли участь Бу-
грій М. І. (начальник управління 
підприємництва, торгівлі та ре-
гуляторної політики Департа-
менту економічного розвитку, 
торгівлі й залучення інвестицій 
Полтавської ОДА), Сейма С. М. 
(директор із роздрібної торгівлі 
Північного регіонального управ-
ління ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»), 

На фото: Учасники круглого столу «Практико-орієнтоване навчання як скла-
дова сендвіч-освіти»

Соян В. А. (заступник директора 
з операційної діяльності Північ-
ного регіонального управлін-
ня ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»), Пуш-
ко О. В. (менеджер з персоналу 
Північного регіонального управ-
ління ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»), 
Слєсарєв А. Ю. (директор ТД 
«Аніка»), Рог Л. М. (заступник ди-
ректора ТД «Аніка»), Істряк Н. С. 
(начальник відділу кадрів ТД 
«Аніка»), студенти ІІ-ІV курсів 
факультету товарознавства, 
торгівлі та маркетингу та 
викладачі кафедри комерційної 
діяльності та підприємництва. 

У рамках роботи кругло-
го столу відбулася дискусія з 
питань працевлаштування та 
майбутньої професії за участі 
студентів та роботодавців.

Студенти–магістри спеціаль-
ності «Підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність» 
у  лютому 2018 року  успішно 
пройшли випробування у вигляді 
публічного захисту своїх магі-
стерських робіт не тільки пе-
ред Атестаційною комісією, а й  
перед представниками бізнесу, 
зокрема ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» і 
ТД «Аніка»!



24 Університетський вісник | 2018

На фото: Студенти-маркетологи на 
телеканалі «ІРТ» та «Місто+» 

• КЛЮЧ ДО УСПІХУ: ПРАКТИ-
КО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ 
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«МАРКЕТИНГ»

Змінюючи стереотипи мис-
лення, вивчивши досвід провідних  
закладів вищої освіти Америки, 
країн Європи, сьогодні студенти 
розпочинають вивчення марке-
тингу з першого тижня навчання. 
Тренінгова програма «Вступ до 
фаху» орієнтована на форму-
вання компетентнісного підхо-
ду до практико-орієнтованого 
навчання, створення можливо-
стей до мобільності студентів 
у рамках співпраці з Європей-
ськими закладами вищої освіти 
та передбачає ряд практичних 
занять, тренінгів, квестів, відкри-
тих зустрічей із маркетолога-
ми-професіоналами із числа 
випускників нашого університету, 
виїзних занять на підприємства. 
Такий підхід викликав у студентів 
I-IV курсів не тільки зацікав-
леність у майбутній професії, 
а й надав їм упевненості щодо 
правильного вибору навчально-
го закладу. Участь у рамках на-
вчальної програми взяли також 
студенти-маркетологи з Єгипту, 
Пакистану та Тунісу. Ось тільки 
один сюжет нашої співпраці з 
тими, хто оперує маркетингови-
ми технологіями. 

• ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ
Щороку в розрізі практико-орієнтованого навчання на базі ка-

федри технологій харчових виробництв і ресторанного господар-
ства проводиться атестація студентів за результатами практичної 
та теоретичної підготовки зі спеціальності «Харчові технології». 

Цього року ця подія мала свої особливості, оскільки проводилася 
у вигляді змагань.  Свої знання та вміння студенти демонстрували у 
приготуванні холодних та гарячих страв із запропонованого набору 
сировини за власною технологією та оригінальною рецептурою. Під 
час оцінювання конкурсантів було враховано креативність, сучас-
ний підхід до оформлення, знання технології продукції ресторанного 
господарства, а також дотримання санітарних вимог до робочого 
місця та зовнішнього вигляду конкурсантів, час приготування страв.

Професійність виконання,  гармонійність смакових якостей та 
оригінальність подачі оцінювали викладачі кафедри та практичні 
працівники. Студенти показали високі результати, неординарний під-
хід до оформлення та презентації страв. 
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• НАВЧАТИСЯ ГРАЮЧИ
Щороку Молодіжний бізнес-центр університету 

проводить стратегічну гру «Тендер–Біржа–Тендер». 
У грі беруть участь студенти всіх напрямів підготов-
ки. Основною метою ділової гри є вивчення ринкових 
механізмів ціноутворення й набуття практичних нави-
чок прийняття комерційних рішень в умовах жорсткої 
конкурентної боротьби. Імітаційна модель гри «Тен-
дер–Біржа–Тендер» створена на механізмі вільних цін, 
що формуються у процесі торгів. Вибір оптимальної 
ціни учасниками під час конкурентної боротьби дає 
можливість гравцям отримати максимальний прибу-
ток та використовувати його на заключному етапі 
гри – аукціоні.

На фото: Вручення призів переможцям. 
Балабан П. Ю., Павелко А., Юрко І. В.

• РОЗІГРАШ КУБКУ МОЛОДІЖНОГО БІЗНЕС-
ЦЕНТРУ

14 грудня 2017 р. проведено розіграш Кубку 
Молодіжного бізнес-центру (керівник – доцент 
кафедри комерційної діяльності та підприєм-
ництва Юрко І. В.) у форматі бізнес-симуляції 
«Роздрібна торгівля-міні». У грі взяли участь 
студенти напрямів підготовки «Менеджмент 
організацій», «Товарознавство та комерційна 
діяльність», «Товарознавство та експертиза 
в митній справі», які вивчають підприємницькі 
дисципліни. Учасниками гри було сформовано 
4 команди, які діяли в межах обраних стратегій. 
Найкращі результати та  кубок Молодіжного 
бізнес-центру отримали студенти групи ТЕМС-
31 Попова Анна, Хоменко Юлія, Панайотова Та-
мара. Вітаємо переможців!

На фото: Учасники розіграшу Кубку Молодіжного 
бізнес-центру:  Тереховський О., Гришина Д., Бабенко К., 

Чижевська С., Попова А., Юрко І. В., Хоменко Ю., 
Панайотова Т., Кулинич С., Іванников Д., Кузманський Д., 

Дмитренко Є., Федоренко Р.

• ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ТЕХНО-
ЛОГІВ НА ВИСОКОМУ РІВНІ!

У рамках свята професійної майстерності на 
кафедрі технологій харчових виробництв і ресто-
ранного господарства відбувся І етап «Кулінарно-
го конкурсу» серед студентів 4 курсу спеціальності 
«Харчові технології». У конкурсі грали 4 коман-
ди, практичні навички яких оцінювали високопро-
фесійне журі: Гаєвий Т. В., бренд-шеф ресторану 
«Vivat-Провінція»; Павлов А. С., шеф-кухар ресто-
рану «Аристократ», Головятинський В. І., директор 
ресторану «Пастерія», Заяць Н. В., ст. майстер ВПУ 
імені Чепіги. Переможцями конкурсу стали студенти: 
Янчук А, Бала В. та Яцун Є., які проявили креативність 
у виборі страв, оригінальність подачі, майстерність 
під час роботи з сировиною, злагодженість у ко-
мандній роботі та згодом представлятимуть універ-
ситет на II Полтавському кулінарному конкурсі.

На фото: Члени журі зліва направо: Павлов А.С., шеф-кухар 
ресторану «Аристократ», Гаєвий Т. В., бренд-шеф ресто-

рану «Vivat-Провінція» (голова); Головятинський В. І., директор 
ресторану «Пастерія», Заяць Н. В., ст. майстер 

ВПУ імені Чепіги

На фото: Команда-переможець із куратором. 
Зліва направо: студ. гр ТХ-41 Бала Володимир, ас. ка-
федри ТХВРГ, к. т. н Левченко Ю. В., студ. гр ТХ-41 Янчук 

Анастасія
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• НАПИСАННЯ  ДИКТАНТУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ НА ТЕМУ 
«HOW DO I SPEND MONEY?» («ЯК Я ВИТРАЧАЮ ГРОШІ?») 

Метою заходу було підвищення рівня фінансової грамотності 
та перевірка знань англійської мови учасників. Учасниками захо-
ду були студенти І-V курсів спеціальності  «Фінанси, банківська 
справа та страхування», іноземні студенти ПУЕТ, студенти Пол-
тавського кооперативного коледжу, учні 10-11 класів Полтавсь-
кого НВК №16 Полтавської ЗОШ №37, а також викладачі кафе-
дри. Диктант провела доцент кафедри перекладу Луганського 
національного університету імені Т. Шевченка, к.пед.н. Демченко 
Надія Олександрівна;

На фото: Учасники круглого столу з 
нагоди Всесвітнього дня захисту прав 

споживачів

На фото: Попова Анна – студентка III 
курсу, групи ТЕМС-31

На фото: Студент-випускник спеціаль-
ності «Економічна кібернетика» 

На фото: Студенти спеціальності «Між-
народні економічні відносини» та школярі 
м. Полтава на семінарі з основ ведення 
підприємницької діяльності та фрілансу

• СТУДЕНТИ ПУЕТ ТА ШКОЛЯРІ 
ГОВОРИЛИ ПРО ПІДПРИЄМ-
НИЦТВО ТА ФРІЛАНС

Для студентів спеціальності 
«Міжнародні економічні відноси-
ни» та школярів Полтавського 
міського багатопрофільного лі-
цею № 1 ім. І. П. Котляревського 
та Полтавських гімназій № 6 та 
№13 проведено семінар з орієн-
тування на підприємницьку діяль-
ність, основ ведення підприємни-
цької діяльності та фрілансу на 
тему «Поширення нових форм 
праці в умовах віртуалізації еко-
номіки: перспективи та виклики для 
України» (в рамках централізова-
них заходів Комплексної програми 
розвитку малого та середнього 
підприємництва в Полтавській об-
ласті на 2017-2020).

• ВСЕСВІТНЯ АКЦІЯ ДЛЯ 
#BetterDigitalWorld 

15 березня 2018 р., у Всесвіт-
ній день захисту прав споживачів, 
студенти, викладачі ПУЕТ, фахів-
ці Управління Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів у Полтавській 
області, Державного підприєм-
ства «Полтавський регіональний 
науково-технічний центр стан-
дартизації, метрології та сер-
тифікації» та учасники круглого 
столу приєдналися до всесвіт-
ньої акції для #BetterDigitalWorld.

У рамках проведення кон-
курсу «Будь пильним, спо-
живач!» #BetterDigitalWorld 
(WIDEN ACCESS TO FAIR DIGITAL 
MARKETPLACES; SECURE DIGITAL 
MARKETPLACES CONSUMERS 
CAN TRUST) студенти висвітлили 
проблеми безпечного вибору Ін-
тернет-магазину та використан-
ня цифрових технологій у розпо-
всюдженні наркотиків.

• РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
МАГ ІСТР І В -К І Б ЕРНЕТИК І В 
УПРОВАДЖЕНО У ПРАКТИЧНУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ

28 лютого 2018 р. лави 
кваліфікованих фахівців-ма-
гістрів поповнили 23 випускники 
освітніх програм «Економічна 
кібернетика» та «Економіка під-
приємства». 

На захисті магістерських 
робіт випускники продемон-
стрували відмінні знання, а їхні 
пропозиції, розроблені еко-
номіко-математичні моделі та 
інформаційні системи прийняті 
до впровадження на підприєм-
ствах м. Полтава та області: 
ПрАТ «Полтавакондитер», ПАТ 
«Фірма «Полтавпиво», Держав-
не підприємство «Полтавський 
комбінат хлібопродуктів», ПАТ 
«Електромотор», ПАТ «Пол-
тавський завод залізобетонних 
виробів», ПрАТ СК «Саламан-
дра-Україна», ПАТ КБ «При-
ват-банк» та інші.
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• ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В БАНКІВСЬКОМУ 
СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Публічна лекція заступника директора депар-
тамента IT з питань безпеки української медіа-
групи «StarLightMedia» к .е. н. Тимофеєвої Оль-
ги Анатоліївни на тему «Інформаційна безпека в 
банківському секторі України», у якій взяли участь 
члени кафедри та студенти IV курсу напряму 
підготовки «Фінанси і кредит», метою якої було 
визначення значущості інформаційної безпеки в 
банківській сфері та ознайомлення з механізмами 
й сервісами забезпечення інформаційної безпеки 
в банківських установах України.

• ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЕКСПЕРТИЗА ТА МИТНА 
СПРАВА» 

На базі НДЦ «Незалежна експертиза» із залученням студентів освітньої програми «Експертиза та 
митна справа» проводяться експертизи, направлені на визначення якості швейних, шкіряних, хутрових ви-
робів, електропобутових товарів, а також на вирішення спірних питань між споживачами та суб’єктами 
підприємницької діяльності.

На фото: Магістри освітньої програми «Експертиза та 
митна справа» (Божко А. С., Бондаренко О. М., Верлос Т. Р., 
Манько Р. А., Пивовар О. Р., Сулиз А. А., Фелоненко В. В., Циба 

В. Р. гр. ТЕМС м-51) проводять експертизу хутряного півпальто 
під керівництвом: Омельченко Н. В. – начальника НДЦ «Не-

залежна експертиза», завідувача кафедри експертизи та 
митної справи; Мартосенко М. Г., Лисенко Н. В., Браїлко А. С., 

– доцентів кафедри експертизи та митної справи. 

На фото: Заступник директора департамента ІТ Тимофеєва О. А.  
зі студентами спеціальності «Фінанси і кредит»

Під час проведення занять із навчальних дисциплін «Ос-
нови ідентифікації товарів» та «Захист прав споживачів» 
на базі НДЦ «Незалежна експертиза» студенти долуча-
ються до: 

• ідентифікації (взуття, одягу);
• перевірки відповідності: марковання умовам договору 

та регламентованим вимогам;
• надання інфомаційно-консультативних послуг (кон-

салтингу): споживачам із питань складання заяв і 
претензій; торговельним організаціям, виробничим 
підприємствам, фізичним особам-підприємцям та 
споживачам із питань проведення експертизи;

• альтернативного врегулювання спорів сторонами 
конфлікту (споживачами, виробниками, представни-
ками сфери торгівлі та інтернет-магазинів), шляхом 
аналізу конфліктних ситуацій, налагодження проце-
су комунікації, у присутності кваліфікованого медіа-
тора – начальника НДЦ «Незалежна експертиза», к. 
т. н., проф. Н. В. Омельченко.

• УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У КОНКУРСІ НА КРАЩОГО 
ЗНАВЦЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ТОРГІВЛЯ 
В КІНОФАЙЛАХ»

Ідея конкурсу полягає у використанні такої тех-
нології навчання, як відеокейси. Учасникам конкур-
су пропонуються для перегляду уривки з  відомих 
кінострічок та популярних передач, у яких герої 
кіноісторій опиняються в ситуаціях, пов’язаних із 
торговельним обслуговуванням.

Після перегляду фрагментів  кінофільмів  сту-
денти відповідають  на питання, що  стосуються 
певної торговельної ситуації. Під час проведення 
конкурсу його учасники визначають особливості 
організації торговельного бізнесу в різних країнах, 
оцінюють ефективність здійснення торговельних 
процесів на сучасних об’єктах торгівлі. Перемож-
ців визначають за найбільшою кількістю правиль-
них відповідей.

На фото: Нагородження переможців конкурсу: Лінник К., Су-
лиз А., Будніков М., Демидович О., Балабан П. Ю.
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• ФІНАЛЬНИЙ ЕТАП VІ ЧЕМПІОНАТУ ОБЛАСТІ З 
ОСНОВ ПІДПРИЄМНИЦТВА СЕРЕД СТАРШОКЛАС-
НИКІВ «КРОК ДО БІЗНЕСУ»

22 березня 2018 р. відбувся фінальний етап 
VI Чемпіонату області серед учнів старших класів 
з основ підприємництва «Крок до бізнесу». Протя-
гом лютого-березня 2018 року пройшли районні та 
міські змагання Чемпіонату. Змагання були проведені 
в усіх районах та містах Полтавської області, у яких 

• ЯРМАРОК КРЕДИТІВ
Семінар у рамках круглого столу «Ярмарок 

кредитів» за участю підприємців Полтавсь-
кої області та представників банківських і не-
банківських фінансово-кредитних установ  (у 
рамках централізованих заходів Комплексної 
програми розвитку малого та середнього під-
приємництва в Полтавській області на 2017-
2020 рр.). Співорганізаторами проведення 
виступили Департамент економічного розвит-
ку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавсь-
кої обласної державної адміністрації й кафе-
дра фінансів та банківської справи. У роботі 
семінару взяли участь представники малого та 
середнього бізнесу, фізичні особи-підприємці, 
які здійснюють свою діяльність у різних галузях 
народного господарства (АПК, транспорт, бу-
дівництво, торгівля, харчова промисловість та 
ін.), працівники комерційних банків (АТ «Держав-
ний ощадний банк України», ПАТ «ОТП Банк», 
ПАТ «А-Банк», ПАТ «Мегабанк»), представники 
від Асоціації кредитних спілок Полтавської об-
ласті, Полтавського обласного фонду підтрим-
ки підприємництва, Молодіжного бізнес-центру 
ПУЕТ, викладачі кафедри фінансів та банків-
ської справи, студенти.

На фото: Учасники VI Чемпіонату області з основ підприєм-
ництва «Крок до бізнесу»

На фото: Команда «Мрія» Хорольської гімназії – переможець 
VI Чемпіонату області з основ підприємництва 

«Крок до бізнесу»

На фото: Президія семінару: перший проректор університету 
Педченко Н. С., завідувач кафедри «Фінансів та банківської 
справи» Карцева В. В., викладач кафедри Чижевська М. Б. 

взяли участь 149 команд зі 142 шкіл, а всього змага-
лися 672 учні. Цікавий факт, що у шкільних змаганнях 
разом зі школярами брали участь і команди вчителів 
та підприємців. Перед учнями також виступали за-
прошені підприємці, які розповідали про можливості 
започаткування бізнесу. За результатами районних 
змагань були визначені переможці – 30 команд (по 
3-5 гравців у кожній), 27 із яких виступили у фіналі.

У результаті запеклої боротьби з мінімальною 
перевагою чемпіоном стала команда «Мрія» Хо-
рольської гімназії, яка й отримала кубок переможця. 
Переможці та учасники фінальної частини Чемпіо-
нату відзначені подяками, грамотами та нагороджені 
цінними призами (футболками, економічною літера-
турою, флешками), а також солодкими призами.
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• НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СТАТИСТИЦІ ПЕРЕДБАЧАЄ ПРАКТИЧНУ 
СПРЯМОВАНІСТЬ

Студенти університету на навчальних заняттях зі статистичних дис-
циплін працюють із даними Державної служби статистики України або 
умовними, але максимально близькими до них. Свої наукові дослідження 
студенти також будують на реальних статистичних даних підприємств 
або органів державної статистики. Такий підхід формує у студентів 
конкретне уявлення про економічні й соціальні процеси, що відбувають-
ся у країні та за її межами, а також про можливості їх статистичного 
аналізу. Вирішенню цих завдань сприяє постійна й успішна взаємодія 
кафедри статистики з територіальним підрозділом Держстату Украї-
ни – Головним управлінням статистики (ГУС) в Полтавській області — у 
рамках відповідного договору, укладеного між ПУЕТ і ГУС. 

• ДО ВЕРШИН ПРОФЕСІЙНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ:
ВИЇЗНІ ЗАНЯТТЯ В ДП «ПОЛТА-
ВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 
МАЙБУТНІХ БІОТЕХНОЛОГІВ 
ТА ТОВАРОЗНАВЦІВ

Формування професійних ком-
петентностей студентів спеціаль-
ностей «Біотехнологія та біоін-
женерія» і «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
плідно забезпечує кафедра хімії  
на виїзних лабораторних заняттях  
у науково-дослідному випробу-
вальному центрі харчової продук-
ції ДП «Полтавастандартметро-
логія». Секретами професійної 
майстерності  студентів навча-
ють начальник науково-дослідно-
го випробувального центру хар-
чової продукції Надія Леонідівна 
Ремізова та інші співробітники  ДП 
«Полтавастандартметрологія».

Студенти оволодівають прак-
тичними  вміннями щодо порядку 
приймання товарів і відбирання 
проб для аналізу; вивчають дер-
жавні стандарти, що регламенту-
ють вимоги до хімічних реагентів; 
опановують організацію збері-
гання приготовлених реагентів у 
лабораторіях підприємства; ви-

вчають обладнання  фізико-хіміч-
них лабораторій науково-дослід-
ного випробувального центру, а 
також сфери їх застосування, 
будову та принципи дії приладів.

Разом із провідними спеціалі-
стами лабораторії студенти 
виконують дослідження якості 
харчових продуктів ( для прикла-
ду — вершкових масел на вміст 
рослинних олій шляхом визначення 
їх стеаринової фракції на хро-
матографі),  імуноферментний 
аналіз визначення алергенів, мі-
кротоксинів, антибіотиків у харчо-
вих інгредієнтах і готових продук-
тах харчування тощо. 

Студенти повною мірою від-
чувають себе фахівцями в галузі 
експертизи харчових продуктів.

На фото: студентки ПУЕТ групи ЕП-21 Шевченко Валерія і Олишко Тетяна, началь-
ник ГУС у Полтавській області Калашник Л. В., доцент кафедри статистики ПУЕТ 
Цвєткова Л. О., начальник відділу аналізу даних статистики торгівлі та енергетики 

ГУС у Полтавській області Юрко Т. М.   

• СТУДЕНТИ ТА ВИПУСКНИ-
КИ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПУЕТ 
УДОСКОНАЛЮЮТЬ ДИСТАН-
ЦІЙНУ ОСВІТУ

Однією з важливих скла-
дових дистанційних курсів для 
ІТ-спеціальностей є тренажери 
для отримання та розвитку прак-
тичних навичок, умінь і компетенцій.

За п’ять років у рамках вико-
нання випускових кваліфікаційних 
робіт бакалаврами, спеціаліста-
ми та магістрами під керівництвом 
та за участю викладачів кафе-
дри математичного моделювання 
та соціальної інформатики роз-
роблено більше 50 тренажерів 
для дистанційних курсів.

У 2017-2018 навчальному році 
цю роботу продовжують студен-
ти-айтішники четвертого курсу: 
Володимир Куркін, Віталій Куцен-
ко, Олександр Сивокінь, Дмитро 
Сосновський, Дмитро Стовбун, 
Едуард Арінін, Валентин Кравцов, 
Бах Абібу. Випускники кафедри 
Дмитро Марченко та Олек-
сандр Литвиненко, які працюють 
у секторі дистанційного навчання 
ПУЕТ, упроваджують розроблені 
тренажери в дистанційні курси. Ці 
фахівці забезпечують функціону-
вання всіх дистанційних курсів на 
платформі Moodle, та є надійни-
ми гарантами функціонування су-
часних технологій в університеті.

На фото: Олександр Сивокінь працює 
за дистанційним курсом «Методи 

оптимізації та дослідження операцій», 
студент Бах Абібу пише тези доповіді 

на семінар «Комп’ютерні науки та при-
кладна математика» про свій трена-

жер для дистанційного курсу «Алгебра 
та геометрія».

На фото: Студенти під 
час виїзного заняття в ДП 

«Полтавастандартметрологія»
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• МАЙБУТНІ ПЕРЕКЛАДАЧІ НА ПРАКТИЦІ В ЛІТНІХ 
АНГЛОМОВНИХ ТАБОРАХ

Студенти-філологи другого курсу – майбутні 
перекладачі з англійської й німецької мов – прохо-
дили літню практику у пришкільних мовних таборах 
м. Полтава та Полтавської області. Так, Стар-
цева Владислава, Нікітіна Анастасія й Сизоно-
ва Марія працювали в мовному таборі «English 
Summer Class» (Полтавська гімназія № 13), Дашко 
Карина – у «Rudenkivka English Camp» (Руденків-
ська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), Гряду-
нова Олександра – у «Rainbow» (Миргородська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Панаса 
Мирного).

Студенти-практиканти разом з учнями прово-
дили ранкову гімнастику англійською мовою, ви-
конували популярні зарубіжні пісні, декламували  
вірші англійською мовою, проводили змагання на 
кращий переклад переглянутого англомовного 
фільму. Учасники літнього табору презентували 
свою команду, малювали плакати, креслили кар-
ти, готували художні номери, театральні сценки, 
різноманітні квести. Практикантам удалося ство-
рити святкову й невимушену атмосферу: учні за-
любки гралися в рухливі ігри (пінг-понг, фрісбі та 
ін.), розповідали про свої мрії, ділилися враженнями 
від перебування в мовному таборі.

Створення англомовного середовища сприяло 
заохоченню учнів до вивчення мови, підвищенню 
рівня лінгвістичної компетенції й розвитку комуніка-
тивних навичок. Володіння англійською та іншими 
іноземними мовами – важливий інструмент підви-
щення конкурентоспроможності нашої держави, її 
європейської інтеграції. 

На фото: Дашко Карина (Філ-21) й Тімоті Рендела (волонтер)

На фото: Старцева Владислава, Нікітіна Анастасія (Філ-21)

• ЮРИДИЧНУ КЛІНІКУ «ПРАВОВА СТУДІЯ» ПУЕТ 
ПРИЙНЯТО ДО АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 
УКРАЇНИ!

На базі університету четвертий рік поспіль 
успішно функціонує навчальна юридична клініка 
«Правова СТУДіЯ». Метою її діяльності є надан-
ня юридичних консультацій людям, які цього по-
требують,  але не мають достатньо коштів на 
оплатні послуги адвоката. 

Для Юридичної клініки спеціально відведено 
офісне приміщення на четвертому поверсі тор-
гово-розважального центру «Київ», де майбутні 
юристи, нині студенти спеціальності «Право» (під 
керівництвом кваліфікованих викладачів і фахівців 
у галузі права), з готовністю вислухають та про-
консультують Вас із важливих правових питань.

Сталий розвиток юридичної клініки «Правова 
СТУДіЯ» дав можливість узяти участь у з’їзді юри-
дичних клінік України, який пройшов у стінах Чер-
нівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича 1-2 грудня 2017 року, у якому взяли 
участь представники 56 юридичних клінік. 

Щорічний з’їзд проводився за ініціативи Асоціа-
ції юридичних клінік України за підтримки Україн-
ської фундації правової допомоги та Міжнарод-
ного фонду «Відродження».

У з’їзді Асоціації юридичних клік узяв участь сту-
дент 4-го курсу напряму підготовки «Правознав-
ство» (група ПР-41) Котов Євген Олександро-
вич, який представив асоціації юридичну клініку 
Полтавського університету економіки і торгівлі 
«Правова СТУДіЯ». Зокрема, він прозвітував про 
діяльність юридичної клініки за 2016 рік.

За результатами звіту студента Котова Є. О., 
юридичну клініку «Правова СТУДіЯ» було прийня-
то до Асоціації юридичних клінік України!

На фото: Учасники з’їзду юридичних клінік України
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• СТУДЕНТИ-МАРКЕТОЛОГИ НАВЧАЮТЬ ШКО-
ЛЯРІВ МАРКЕТИНГУ

Студенти спеціальності спільно із завідувачем 
кафедри маркетингу професором Карпенко Н. В. 
та  доцентом кафедри маркетингу Іванніковою М. 
М. провели ряд майстер-класів на теми «Створи 
власний бренд» (для учнів 10 класу) та «Знайди 
виробника» (для учнів 9 класу ПЗШ № 9). Май-
стер-клас на тему «Дискримінація в рекламі: знай-
ти та знешкодити» було проведено для учнів 11 
класу ПЗШ № 9 та учнів 10 та 11 класів Розсо-
шенської гімназії. Під час тренінгів школярі вчилися 
розпізнавати за зображеннями товарних марок на 
продуктах головних виробників продукції з метою 
виявлення товаровиробників, продукція яких є най-
більш якісною та відповідає сучасним стандар-
там. Учні навчилися також ідентифікувати вироб-
ників через їх бренди з метою захисту себе від 
підробок; навчилися виявляти ознаки дискримінації 
в рекламі та шукати шляхи її знешкодження, спі-
впрацюючи з Полтавським представництвом Інду-
стріального гендерного комітету реклами.

• ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ – ЗАПО-
РУКА ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНО-
СТЕЙ 

Формування фахових компетентностей у сту-
дентів спеціальності 076 «Підприємництво, тор-
гівля, біржова діяльність»  здійснюється  кафе-
дрою товарознавства непродовольчих товарів і 
ґрунтується на концепції практико-орієнтованого 
навчання. Практичний досвід студенти, які навча-
ються за освітньою програмою «Товарознавство 
та комерційна діяльність», набувають на підприєм-
ствах торгівлі, сфери обслуговування  та вироб-
ничої сфери. Нашими постійними партнерами є: 
гіпермаркет «Епіцентр-К», ТРЦ «Київ», супермаркет 
«Сільпо», ТЗДВ «Полтавська фірма «Ворскла» та 
ін. 

Кафедра активно використовує в навчальному 
процесі виїзні практичні заняття. Так, у березні 2018 
р. студенти гр. ТКД-22і під час виїзного заняття з 
дисципліни «Товарознавство (непродовольчі това-
ри)» ознайомилися із роботою магазину «Люкс», 
що реалізовує тканини. Студенти мали змогу роз-
глянути сучасний асортимент тканин та набути 
практичних навичок розпізнавання матеріалів різ-
ного призначення й волокнистого складу.

На фото: Студенти гр. ТКД-22і Коломієць Валерія, Самой-
ленко Сергій, Андрейкус Ігор на виїзному занятті з дисципліни 

«Товарознавство (непродовольчі товари)» 

На фото: Учні 10 та 11 класів Розсошенської гімназії на 
майстер-класі

• ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС – В ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИ-
ТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ!

Сьогодні інтерес до туризму зростає, разом із тим 
збільшується кількість туристів, які відпочивають у сіль-
ській місцевості, та сімейних господарств, які надають 
послуги у сфері сільського зеленого туризму. Це і ста-
ло основним мотивом підписання Меморандуму про 
співпрацю між комунальним підприємством «Кластер 
зеленого туризму територіальних громад Кременчу-
цького краю» та Полтавським університетом економіки 
і торгівлі.

У цьому процесі активну участь беруть науково-педагогічні 
працівники кафедри туристичного та готельного бізнесу, які за-
ймаються питаннями дослідження розвитку сільського зеленого 
туризму. До цієї роботи були залучені студенти спеціальності «Ту-
ризм», які у своїх магістерських дипломних роботах досліджували 
умови розвитку туристичної сфери на території даних об’єднаних 
територіальних громад. 

Отримані наукові доробки стануть поштовхом для розв’язання 
головних проблем сільської місцевості й підвищать зацікавленість 
об’єднаних територіальних громад до розвитку та вдосконалення 
туристичного бізнесу Кременчуцького краю.
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Військова підготовка в ПУЕТ – 5 років

Cтуденти ПУЕТ мають мож-
ливість здобути військову 
спеціальність та отримати вій-
ськове звання й перспективу 
подальшого працевлаштування 
в силових структурах, органах 
державної влади та управління.

Військову підготовку прохо-
дять студенти ПУЕТ та випуск-
ники закладів вищої освіти за 
програмою підготовки офі-
церів запасу, яка здійснюєть-
ся в університеті відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів 
України від 01.02.2012 р. № 48 
«Про затвердження Порядку 
проведення військової підготов-
ки громадян України за про-
грамою підготовки офіцерів 
запасу» зі змінами та спільного 
наказу Міністерства оборони 
України та Міністерства освіти 
і науки України від 14.12.2015 
№ 719/1289 «Про затверджен-
ня Інструкції про організацію 
військової підготовки громадян 
України за програмою підготов-
ки офіцерів запасу».

На сьогодні навчаються 74 майбутніх офіцери 
запасу з числа студентів денної форми навчання та 
випускників ПУЕТ за військово-обліковою спеціальні-
стю «Соціальна робота», «Психологія». За ці п’ять 
років в університеті військову підготовку пройшли 

156 осіб та відбулося три випуски офіцерів запасу, 
яким присвоєно первинне військове звання «молод-
ший лейтенант запасу». Понад 20 % випускників пра-
цевлаштувалися на посади офіцерського складу в 
підрозділах силових структур України.

На фото: Прийняття військової присяги

На фото: Ректор університету проф. Нестуля О. О. з майбутніми офіцерами запасу
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Військова підготовка студентів 
проводиться один навчальний 
день на тиждень (субота) про-
тягом двох років із вивченням 17 
дисциплін, поглибленно вивча-
ються такі дисципліни: «Загаль-
новійськова підготовка», «Ор-
ганізація та методика роботи з 
особовим складом», «Тактична і 
тактико-спеціальна підготовка» 
та «Військово-технічна і війсь-
ково-спеціальна підготовка». 
Усього — 859 год. Військова під-
готовка здійснюється у формі 
навчальних занять, самостійної 
роботи, комплексних практичних 
занять із вивчення курсу пер-
винної військово-професійної 
підготовки (ПВПП), контрольних 
заходів. Заключним етапом вій-
ськової підготовки є навчальний 
збір, який проводиться у війсь-
ковій частині протягом 30 діб у 
липні місяці й завершується ви-
пускним екзаменом, складанням 
військової присяги на вірність 
народу України та присвоєнням 
військового звання «молодший 
лейтенант запасу».

Також зі студентами прово-
дяться заняття із роз’яснення 
чинного законодавства та змін 
стосовно прав та обов’язків вій-
ськовослужбовців, консультації 
щодо конкурсного відбору на 
навчання й організації навчаль-
ного процесу.

З майбутніми офіцерами запа-

су проводяться заходи з метою 
виховання громадянина-патріота 
України, формування патріотиз-
му та духовності: екскурсії в музеї 
міста та області, зокрема Музей 
історії авіації, Музей локальних 
війн, Музей історії військ зв’язку, 
екскурсія історичними місцями 
м. Полтава. Студенти військової 

підготовки беруть участь у за-
ходах до Дня захисника Украї-
ни, Дня Збройних сил України, а 
також в обласних військово–па-
тріотичних вишколах допризивної 
молоді «Захисник України», «За-
грава», «Жіночий батальйон» 
зустрічаються з ветеранами ЗС 
та учасниками АТО.

На фото: Ректор О. О. Нестуля та полковник запасу В. Л. Гриценко 
на військовій присязі

На фото: Ректор університету вручає погони «Молодший лейтенант» випускнику Борщенку Євгенію
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Філії університету 
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• ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА РОДИНА ПУЕТ
Сьогодні неможливо уявити ПУЕТ без іноземних 

студентів, які щорічно поповнюють нашу велику 
дружню студентську сім’ю. 

Своєю рідною alma mater наш університет ви-
брали понад 300 іноземних студентів більше ніж 
із 30 країн.

Університет докладає максимум зусиль для 
задоволення найвибагливіших потреб іноземних 
студентів. Деканат по роботі з іноземними сту-
дентами створює комфортні умови для навчання, 
проживання та перебування їх в Україні й усві-
домлює ту місію, з якою вони приїхали до нас:  
отримати високоякісну європейську освіту, стати 
конкурентоспроможними фахівцями і знайти гідне 
місце на ринку праці. 

На фото: Декан Дзекун Ю. О.  разом з іноземними студента-
ми на посвяті у студенти

На фото: Іноземні студенти на практичному занятті

Амрахлі Ельмір Мухамед 
огли

Магістр освітньої програми 
«Товарознавство та експер-
тиза в митній справі», випускник 
2018 року.

Сьогодні працює експертом 
відділу міжнародних відносин Ін-
ституту стандартизації дер-
жавного юридичного суб’єкта 
Азербайджанської Республіки 
при Департаменті оцінки від-
повідності Державного комітету 
зі стандартизації, метрології і 
патенту, м. Баку.

Турсунов Хушруз Муталібович
Магістр спеціальності «То-

варознавство та експерти-
за в митній справі», випускник 
2013 року. 

Нині головний інспектор відділу 
організації митного контролю 
Регіонального митного управлін-
ня в м. Душанбе, Республіка Тад-
жикістан, старший лейтенант 
митної служби. 

Для ПУЕТ особливо важливим є забезпечення 
якості освітньої діяльності для іноземних студентів, 
формування в них відповідальності, цілеспрямо-
ваності, самостійності, розвитку наукового твор-
чого потенціалу, критичного мислення, лідерських 
здібностей та професійного становлення.
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Айгар Осман 
Один із перших випуск-

ників- іноземців  із Туреччини. У 
2011 р. отримав диплом ба-
калавра зі спеціальності «Ме-
неджмент зовнішньоекономічної 
діяльності», запам’ятався як ха-
ризматичний і неповторний ви-
конавець турецьких пісень.  Піс-
ля закінчення університету п’ять 
років працював менеджером з 
експорту, а із 2016 р. має свою 
власну фірму.

Гасимова Севда:
«В 2016 г. я окончила ПУЭТ, 

специальность «Финансы 
и кредит». Я с большой ра-
достью и благодарностью 
вспоминаю свои студенческие 
годы: профессионализм пре-
подавателей, дружественную 
атмосферу, участие в науч-
но-исследовательской рабо-
те и конференциях, а также в 
праздничных  мероприятиях, ув-
лекательные поездки по Украи-
не. ПУЭТ дал мне очень многое 
как в карьерном росте, так и в 
личной жизни».

Рамин Самедов
Главный консультант Центра 

исследований международных 
отношений (Баку, Азербайджан)

«В жизни не всегда удается 
сочетать полезное с приятным. 
Но когда удается, нас охватыва-
ет чувство радости и удовлет-
ворённости. Именно с этим чув-
ством вспоминаю годы обучения 
в Полтавском университете эко-
номики и торговли.

С первых же дней знакомства 
с университетом был окружен 
вниманием и заботой большого, 
дружного и сплоченного коллек-
тива ПУЭТ. В этом престижном 
вузе работают прекрасные 
люди – известные ученые и ис-
следователи, опытные препода-
ватели, педагоги по призванию, 
готовые оказать поддержку ка-
ждому, кто хочет стать высоко-
профессиональным специали-
стом, мастером своего дела.

ПУЭТ — многонациональ-
ный вуз: представители разных 
стран и народов овладева-
ют здесь знаниями, обучаются 
специальностям. Живут в одном 
общежитии, вместе занимаются 
и дружно отдыхают. Тут я при-
обрел много друзей.

ПУЭТ – инновационный вуз. 
Применение новейших техноло-
гий – обычное явление в учеб-
ном процессе. Широкое исполь-
зование дистанционных форм 
обучения повышает мотивацию 
учебной деятельности студен-
тов.

Я окончил ПУЭТ с отличием и 
благодарен всему профессор-
ско-преподавательскому кол-
лективу университета.

Полезным было все, что дал 
мне университет за годы обуче-
ния в магистратуре.

Спасибо тебе, ПУЭТ!»

Назаров Раміз
Голова Ради іноземних сту-

дентів  із 2016 р. по 2017 р. Два 
роки поспіль був визнаний кра-
щим іноземним студентом універ-
ситету. Відмінно навчався та 
брав активну участь у студент-
ському самоврядуванні ПУЕТ.

 Сьогодні успішно реалізовує 
набуті в університеті знання та 
практичні вміння у своїй рідній 
країні Азербайджані.

Engineer Yusuf Kamal Shour:
«I graduated from Poltava 

University of Economics and 
Trade with Master degree in 
Informatics in 2016. 

I am grateful to the University 
for the knowledge, professional 
skills, leadership qualities and due 
to it I opened my own business.

My company bringing student 
all over the world to study in 
Ukraine. I have my office in 
Poltava University of  Economics 
and Trade also working with 20 
Universities around the country 
in the duration of 2 years I have 
200 students study all over 
Ukraine also 80 student in PUET. I 
am married and have 2 children. 
This is my short story. Thank you».
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• ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ В 
ПУЕТ 

Викладачі та студенти стали натхненниками й 
учасниками акцій, присвячених Дню української пи-
семності та мови. 8 листопада 2017 р. відбулася 
творча  зустріч із письменником, ученим, видавцем 
Миколою Дмитренком. 

9 листопада 2017 р. студенти й педагоги долу-
чилися до написання Всеукраїнського радіодиктан-
ту національної єдності. Бібліотекарі університету 
до свята підготували пізнавальну книжкову виставку.

На фото: М. Дмитренко на зустрічі зі студентами

• БЕРЕГТИ ТА ПРИМНОЖУВАТИ КУЛЬТУРНІ НАДБАННЯ
Упродовж навчального року викладачі кафедри педагогіки та суспільних наук разом зі студентами 

провели ряд змістовних заходів з ушанування видатних подій і постатей вітчизняної історії й культури.

• СТУДЕНТИ ПУЕТ ВИВЧАЛИ ШЛЯХ ІСТОРИЧНИХ 
ПОСТАТЕЙ

30 листопада  2017 р. кафедра провела Ре-
гіональну науково-практичну конференцію «Гри-
горій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті 
на тлі епохи», присвячену 295-річчю із дня народ-
ження видатних представників української культури 
ХVІІІ ст., уродженців Полтавщини.

• 500-РІЧЧЯ РЕФОРМАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ КОН-
ТЕКСТ

31 жовтня 2017 р. був організований круглий стіл 
«500-річчя Реформації: український контекст». До все-
українських і крайових заходів із відзначення ювілею цієї 
історичної події долучилися студенти Інституту еко-
номіки, управління та інформаційних технологій, а також 
поважні колеги з інших вишів та представники проте-
стантських громад Полтави.

• СОЦІАЛЬНА ДУМКА МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ 
ШЕПТИЦЬКОГО

13 грудня 2017 р. Ігор Медвідь – керівник проектів та 
програм Інституту релігії та суспільства УКУ, старший 
науковий співробітник Львівського національного літе-
ратурно-меморіального музею Івана Франка прочи-
тав лекцію «Митрополит Андрей Шептицький та Іван 
Франко: виклики діалогу Церкви та світської інтелігенції», 
а також презентував літню школу «Соціальна думка ми-
трополита Андрея Шептицького».

На фото: Виступ студентки Юлії Нос на круглому столі 
«500-річчя Реформації: український контекст»

На фото: Старший науковий співробітник Львівського націо-
нального літературно-меморіального музею Івана Франка 
Ігор Медвідь та професор кафедри ПСН Ірина Петренко
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Студентське життя
• СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Студентська рада – це об’єднання, перш за 
все, студентів, думок, ідей, навчальної та творчої 
справи. Студентська рада нашого університету 
– це розумні, відповідальні, організовані, цілеспря-
мовані, амбітні та креативні студенти, які хочуть, 
можуть і вчаться організовувати, слухати, керува-
ти. За останній рік завдяки студентському активу 
в університеті відбулося багато різноманітних за-
ходів: конференції, благодійні ярмарки, різноманіт-
ні акції, концерти, виставки, творчі вечори, дебати, 
брейн-ринг, спортивні змагання, перегляди кіно-
фільмів, тренінги, конкурси і т.д. Серед найяскраві-
ших –«Тиждень  здоров’я в ПУЕТ», під час якого було 
проведено пізнавальні лекції, а також спортивний 
флешмоб та акція «Цигарку на цукерку», «Лірич-
ний вечір», цікаві квести, фотовиставки, конкурс 
«Краща пара», «Студентська весна 2018», «Наша 
єдина студентська родина», «Спортивний квест», 
«Кубок КВН» та багато інших. Цього року було від-
новлено випуск газети «Студентська хвиля ПУЕТ». 
Студентська родина нашого університету завжди 
гідно презентує себе на заходах міського та об-
ласного рівня. Команда ПУЕТ міцно тримається 
на перших сходинках серед ЗВО. З кожним днем 
ми доводимо, що саме в Полтавському універси-
теті економіки і торгівлі найяскравіші, найактивніші, 
найрозумніші та найкращі студенти.

• ВОЛОНТЕРСТВО
Багато хто думає, що волонтерство – це 

нецікаве й неактуальне для сучасної молоді за-
няття, адже багато часу забирають навчання 
та праця, і на добрі справи його вже не виста-
чає. Але студенти Полтавського університету 
економіки і торгівлі ведуть активну волонтерську 
діяльність. Протягом навчального року в універ-
ситеті студентами-волонтерами зроблено чима-
ло добрих справ. Під час проведення благодійних 
ярмарок збирали кошти для втілення мрій діток 
Гадяцького дитячого будинку, надавали допомогу 
дітям, які цього потребують. Отримавши перемо-
гу в конкурсі волонтерських проектів, «Пуетівці» 
провели благодійний музичний фестиваль, кошти 
з якого були передані на лікування маленької Каті 
Попової. До Дня Святого Миколая було прове-
дено благодійний концерт на підтримку Марка 
Дущенка. Усе це не залишилося поза увагою 
громадськості й на міському конкурсі «Волонтер 
року» наш волонтерських загін «Пуетівці» отри-
мав відзнаку в номінації «Робота з дітьми пільгових 
категорій». 

Студенти нашого університету завжди пам’я-
тають, що милосердя та небайдужість зроблять 
цей світ кращим! 

Стаємо на шлях добра й допомоги разом!
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• ЦЕНТР МИСТЕЦТВ І ДОЗВІЛЛЯ ВІТАЄ СТУ-
ДЕНТСТВО, СПІВРОБІТНИКІВ, ВИПУСКНИКІВ 
ПУЕТ ІЗ ЧУДОВИМ ВЕСНЯНИМ СВЯТОМ – ДНЕМ 
УНІВЕРСИТЕТУ!

З початку навчального року неабияку зацікав-
леність до роботи Центру виявили студенти пер-
шого курсу. Охочих займатися в позанавчальний 
час творчістю було багато, та й досі до актової 
зали приходять хлопці та дівчата з одним бажан-
ням – записатися до театральної студії, до тан-
цювальних колективів  чи до вокального гуртка.  
Ми працюємо індивідуально з кожним, бо це – за-
порука наших майбутніх результатів.

Нам є що показати! Нам є чим пишатися! 
За особистим запрошенням голови громадської 

організації «Громадянський рух «За процвітання 
Черкащини», випускниці нашого університету На-
талії Нетовкіної учасники народного фольклор-
ного ансамблю «Яворина» взяли участь у Всеу-
країнському пісенному конкурсі духовної сучасної 
та автентичної пісні VIRA FEST.

За результатами конкурсу колектив отримав 
диплом учасника Всеукраїнського пісенного фе-
стивалю духовної сучасної та автентичної пісні 
VIRA FEST та нагороджений спеціальним призом 
(грошовою премією) за власним уподобанням 
журі за майстерність виконання, артистизм учас-
ників та творчий підхід.

Четвертий рік поспіль традиційно команда 
університету виборює призове місце в обласній 
військово-патріотичній грі «Заграва». Наша теа-
тралізована презентація завжди найкраща!

Студенти університету брали участь у місько-
му вокальному конкурсі «Студентський голос Пол-
тави», де з десяти наших учасників шість – стали 
напів- фіналістами, а Андрій Носик (М-21) та Ма-
рина Негода (УПЕП-31) – переможцями.

У щорічному обласному заході «Наша єдина 
студентська родина», присвяченому Міжнарод-
ному Дню студента, пуетівці продемонстрували  
блискучі результати в усіх епізодах шоу.

Подякою командира військової частини (польо-
ва пошта ВО213) та Ради ветеранів відзначено 
народний фольклорний ансамбль «Яворина» та 
студентів-солістів ПУЕТ за участь в урочистостях, 
присвячених 50-річчю Полтавського військового 
училища зв’язку.

До дня закоханих у місті проходив конкурс, який 
дуже полюбляє полтавська молодь. Не стали ви-
нятком із правил і наші студенти. В караоке- батлі 
закоханих пар ми стали найкращими, у котре 
здобувши перемогу, яка дісталася Андрію Носику 
(М-21) та Юлії Стародуб (УПЕП-31).

Вокально-хореографічна композиція «Оберіг» 
стала візитівкою ПУЕТ, якою наші студенти відкри-
ли концертну програму до Дня Соборності Украї-
ни в Полтавському музично-драматичному театрі 
імені Гоголя.

У  Центрі мистецтв і дозвілля відбувся облас-
ний міжвузівський мистецький фестиваль-конкурс  
«Студентська весна – 2018». У конкурсі брали 
участь найкращі таланти – представники сту-
дентської молоді університету. За велику роботу з 
естетичного та патріотичного виховання молоді, 
розвитку видів і жанрів аматорської художньої 
творчості, активну концертну діяльність студен-
ти університету отримали вісім дипломів першого 
ступеня та одинадцять дипломів другого ступеня. 
Це чудовий результат!

ЦМіД тісно співпрацює з навчальними та мис-
тецькими закладами міста. Нас охоче запрошують 
для участі  в культурному житті Полтави. Студенти 
ПУЕТ підкорили своїм професіоналізмом глядаць-
ку аудиторію «Весняних мелодій» у Полтавському 
кооперативному коледжі в рамках тижня циклової 
комісії соціально-гуманітарних дисциплін.

Усе це доводить, що наші студенти вміють не 
тільки добре навчатись, а й чудово відпочивати! 



41Університетський вісник | 2018

• ГОРДІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ – ПЕРЕМОГИ ТА ЗДОБУТКИ НАШИХ 
СПОРТСМЕНІВ

На фото: студент 
групи Ф-12і Алім Набієв, 

На фото: Майстер Спорту України із 
шахів, аспірант кафедри маркетингу 

ПУЕТ Набока Сергій

На фото: Тренер Крафт В. А. разом 
із жіночою збірною командою пере-

можцем VІ Спортивних ігор Полтавщини з 
баскетболу 

На фото: студент групи  Ф-31 
Гаджимагомедов Магомед

У 2017-2018 н. р. жіноча 
збірна команда з баскетбо-
лу під керівництвом тренера 
Крафта В. А. підтвердила свої 
досягнення, другий рік поспіль, 
здобувши І місце в VІ Спортивних 
іграх Полтавщини серед вищих 
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації.

Значні досягнення має також 
збірна команда університету з 
боротьби дзюдо, яка виборола 
ІІ командне місце в VІ Спортивних 
іграх Полтавщини ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації.

Спортивним здобутком 2017-
2018 навчального року ПУЕТ 
став студент групи  Ф-31 Гад-
жимагомедов Магомед, який от-
римав звання Майстра спорту 
України та став членом збірної 
команди України з вільної бо-
ротьби. 

Гордість нашого університету 
— студент групи Ф-12і Алім На-
бієв — чемпіон світу з  кікбоксингу 
за версіями WMF, W5 і GPRO та 
один із найяскравіших бійців таких 
топових промоушенів, як АСВ КВ і 
KUNLUN FIGHT.

Одним із найдавніших інтелек-
туальних видів спорту є шахи.  
На кафедрі фізичного вихо-
вання постійно працює шаховий 
клуб «Гамбіт», керівником якого 
є аспірант кафедри маркетин-
гу ПУЕТ Набока Сергій, якому у 
грудні 2017 р. присвоєно зван-
ня Майстра Спорту України із 
шахів, а також який став пере-
можцем Міжнародного турніру 
«Меморіал Заменхофа» (Поль-
ша, м. Белосток, грудень 2017 
р.).
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Університет третього віку

25. 01.18 р. Вищий навчальний заклад Уко-
опспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» (ПУЕТ) радо відкрив двері для студентів 
поважного віку 55+. До нас завітали 332 слухачі, 
які виявили бажання  приєднатися до процессу 
освіти впродовж життя. 17 лютого 2018 р. відбу-
лася урочиста посвята у студенти Університету 
третього віку (УТВ) із врученням ректором ПУЕТ 
професором О. О. Нестулею офіційних доку-
ментів особисто кожному поважному студенту. 
У першому семестрі слухачам запропоновано 
базовий світоглядний рівень, який актуалізований  
процесами соціально-культурної трансформації, 
змінами у глобалізованому, динамічному інформа-
ційному світовому просторі, набуттям українським 
суспільством нової якості.

Як відомо, Україна входить до 30 найстаріших 
країн світу. Згідно з національним демографічним 
прогнозом на період до 2025 року частка осіб 
віком від 60 років становитиме 25 %, а у 2030 р. 
– понад 26 %. У січні 2018 р. Кабінет Міністрів 
України своїм розпорядженням схвалив Стратегію 

державної політики з питань здорового та актив-
ного довголіття населення на період до 2022 року. 
Документ передбачає комплексні заходи щодо 
підтримки громадян похилого віку, забезпечення їх 
активної участі в суспільному розвитку, підвищення 
якості життя, захисту прав.

Концепція освіти для людей похилого віку є ча-
стиною сучасної парадигми безперервної освіти, 
актуальність якої полягає у глибинній потребі 
об’єднання людства на основі певних ціннісних і ці-
льових орієнтирів світового співтовариства. Обу-
мовлена вона прогресом науки та техніки, широ-
ким застосуванням інноваційних технологій.

Поняття «освіта впродовж життя» виникло у 
XX ст., але його витоки можна віднайти ще у ста-
родівніх філософів. На теренах наших земель ві-
домий лікар і педагог М. І. Пирогов у 1855 р. від-
крив першу безкоштовну школу для дорослих.

Про безперервність освіти на міжнародному 
рівні заговорили у 1968 р. на генеральній конфе-
ренції ЮНЕСКО та у 1972 р. на міжнародній кон-
ференції  освіти дорослих.

kuxmanskij_official  Ребятки, взял участие в новом 
для себя проекте от #пует - университет третьего 
поколения. 
Знаете, для меня это честь быть волонтёром 
подобных благотворительных проектов, потому 
что наши поколения должны помогать друг другу, 
должна быть взаимопомощь.
Самое большое удовольствие и кайф для 
меня - это благодарность и виденье того, что 
представители старшего поколения, благодаря 
нашим усилиям, чему-то научились, что мы, наши 
знания можем направить в правильное русло на 
помощь другим людям - вот это действительно 
классно.
Хочу выразить благодарность Полтавскому 
университету экономики и торговли, за добрые 
дела и хорошие поступки.
Доброта спасёт мир!
#полтава #пуэт #пует #утв

Доброе утро, друзя!!!   
Сегодня на улице дождь, слякоть...а в моей душе солнечно 
и тепло.... Вы же помните, что я снова студент!!!    
И сегодня снова « Університет третього віку « радостно 
принимает меня и моих однокурсников....конечно, нам всем 
за 50+ , но нам ,тоже, все интересно, весело.....я кайфую 
от этого...Я жива! Я живу!   
Притча «Вставай!» Один ученик спросил своего 
наставника-суфия: Учитель, что бы ты сказал, если бы 
узнал о моем падении? — Вставай! — А на следующий 
раз? — Снова вставай! — И сколько это может 
продолжаться – все падать и подниматься? — Падай и 
поднимайся, покуда жив! Ведь тот, кто упал и не поднялся, 
мертв.    Приглашаю в сообщество активных и 
жизнерадостных.Пишите.

#жизнь 
#радость #студент #университет 
#ПУЭТ
#УТВ
#УТРО
#знания 
#мысли #общение #взаимопонимание #взаимныелайки 
#взаимнаяподписка #ЛюдмилаМартыненко #Полтава

″

″
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Перший університет для людей зрілого віку був за-
снований у 1973 р. в Тулузі (Франція) професором 
П’єром Велла. Ця ідея отримала популярність і швид-
ко поширилася земною кулею. Сьогодні в багатьох 
країнах світу (США, Японія, Франція, Німеччина, Польща, 
Білорусія, Україна, Молдова та ін.) відкриті спеціаль-
ні курси, навчальні центри, народні університети та 
факультети для літніх людей. Створено міжнародне 

На фото: З вітальним словом до слухачів звернулась 
директор УТВ С. І. Нестуля

На фото: Ректор університету О. О. Нестуля та директор УТВ С. І. Нестуля разом із групою студентів УТВ-106

об’єднання університетів третього віку, яке діє під деві-
зом: «Найбільшим культурним досягненням народу є його 
щасливі люди похилого віку».

Сучасний економічний та соціальний стан в Україні, 
на жаль, не полегшує, а лише ускладнює життя зрілих 
і літніх людей. У зв’язку з цим необхідність збереження 
їх активного життя   за допомогою  навчання – одна 
з актуальних тем нашого сьогодення. Відкриття Універ-
ситету третього віку стало логічною подією, оскільки 
ПУЕТ завжди в авангарді світових трендів і нових освіт-
ніх тенденцій й повністю розділяє принципи та цінності  
міжнародного об’єднання університетів третього віку. 
Навчання в Університеті спрямовано на персональний 
розвиток, соціальну адаптацію і збереження активної 
життєвої позиції людей віку 50+ та зрілого віку 75+.

Ідею проекту Університету третього віку під керів-
ництвом ректора  професора О. О. Нестулі взялася 
втілювати ініціативна група досвідчених та завзятих 
навчально-педагогічних працівників у складі: доктор-
ів економічних наук, професорів (перший проректор 
Н. С. Педченко, проректор з навчально- виховної ро-
боти О. В. Манжура); кандидатів наук, доцентів (ди-
ректор навчально-наукового інституту лідерства 
С. І. Нестуля, директор навчально- наукового центру 
Н. В. Герман, директор департаменту маркетин-
гу О. А. Івасенко, І. В. Усанов, О. В. Делія, І. П. Чайка, 
С. О. Шара, Ю. В .Карпенко); старших викладачів та 
асистентів (О. М. Бабенко,  В. В. Бенях,  В. В. Карма-
ненко, З. П. Рачинська, В. О. Сергійчук); начальника 
редакційно-видавничого відділу Л. М. Діденко. Ініціа-
тивна група збиралася на мозкові штурми, обгово-
рювала стратегію просування ідеї навчання серед 
людей похилого віку та залучення їх до співпраці 
задля формування середовища спілкування, само-
реалізації та саморозвитку з метою їх соціалізації 
в інформативному середовищі та поліпшення їх со-
ціальної функціональності.
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До групи ініціаторів долучилися професори й 
доценти, які погодилися на волонтерських заса-
дах поділитися своїми науковими доробками та 
знаннями в різних галузях наук, прочитавши лекції 
і провівши практичні заняття зі слухачами Універ-
ситету третього віку. Серед них: доктори наук, 
професори (Н. М. Бобух, Н. В. Карпенко, І. М. Пе-
тренко, В. В. Іванова, О. Г. Коваленко); кандидати 
наук, доценти (З. М. Гайворонська, Ю. О. Басо-
ва, В. І. Дмитренко, Л. М. Страшко, О. В. Горячов, 
О. В. Делія, І. П. Чайка, Т. П. Гудзь, Л. Г. Савченко, 
О. В. Яріш, Н. В. Рогова, О. М. Зінченко, В. В. Кар-
маненко, І. С. Тодорова, Т. І. Губіна, Н. А. Новицька).

Студентам Університету третього віку для опра-
цювання  запропоновано широкий спектр цікавих 
корисних і практичних тем: «Історичне краєзнав-
ство», «Мовний етикет», «Як не піддатися впливу 

реклами на свідомість споживачів», «Управління 
конфліктами», «Управління стресом», «Спілкуван-
ня», «Гігієна харчування», «Складання ощадливого 
бюджету сім’ї», «Планування інвестиційного життя 
з урахуванням наявних можливостей», «Управлін-
ня часом, або як встигнути», «Гостинність у домі. 
Серверування столу», «ОСББ: від створення до 
організації роботи», «Навчись заробляти гроші на 
свої мрії», «Плюси і мінуси міжнародної інтеграції», 
«Інструкція для використання homo sapiens лю-
дини розумної віком 50+», «Новий погляд на твори 
полтавських митців. Актуальність та соціальна му-
дрість для сучасних українців», «Кольорові рішення 
інтер’єрів», «Експрес-методи визначення якості та 
безпечності продуктів харчування», «Вчимося жити 
якісно», «Основні забруднювачі сировини та про-
дуктів харчування». 

З особливою гордістю варто відзначити робо-
ту групи студентів-волонтерів, які не просто від-
гукнулися на запит викладачів допомогти в навчан-
ні комп’ютерній грамотності слухачів Університету 
третього віку, але виявили неабияку ініціативність, 
людяність та професіоналізм. Щоб стати кон-
курентоспроможним фахівцем, студент упродовж 
навчання має отримати ряд не лише професій-
них, але й соціально-життєвих компетентностей. 
Робота у волонтерському загоні зі слухачами УТВ 
– найкращий формат для набуття відповідного 
компетентнісного досвіду. Пишаємося нашими сту-
дентами-волонтерами: Дядечко Максим, Фесенко 
Денис, Мороз Артур, Заможський Олександр, Ле-
щенко Ігор, Шаркий Ярослав, Тищенко Владислав, 

На фото: Заняття студентів УТВ у спортивному комплексі «Олімп»

На фото: Директор ННЦ ПУЕТ, доц. Н. В. Герман допомагає 
студентці УТВ відредагувати документ

На фото: Студенти УТВ на практичному занятті
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Михайловський Роман, Недбайло Ярослав, Кравцов Валентин, Арінін Едуард гр. КНІТ 21-21-і; Куценко 
Віталій, Сосновський Дмитро гр.І-41; Ляпун Анна, Горошко Ольга, Кухманський Денис, Черкас Вікторія, 
Солод Вікторія, Аносова Дар’я, Петриченко Катерина, Кравець Андрій гр.МО 21-31; Грігорян Маріне, 
Миновська Олена гр. ПР-41; Грігорян Гарегін гр. МЕН 11, Верезомський Дмитро гр.ЕП-31; Чиж Людмила, 
Мотієнко Аліна, Тимошенко Влада, Самандрось Анна, Курілко Дмитро, Макаренко Наталія, Остапенко 
Юлія, Василенко Анастасія ГРС-15; Шуманова Марія, Падурова Наталія, Рудаков Сергій, Орлова Єлі-
завете, Тараненко Христина  гр. ГРС-21; Тоноян Давид, Мироненко Едуард гр. ГРС 23; Одинюк Тарас 
гр. ТХ-31; Тищенко Влад, Шаркий Ярослав, Фесенко Денія, Лещенко Ігор, Михайловський Роман, Дяченко 
Максим гр. КН і Т-21.

Сподіваємось, їхні батьки пораділи, коли отримали Подяку за підписом ректора університету за 
виховання сина чи доньки.

І, звісно, не можемо не поділитися тими приєм-
ними відгуками, які в усному та в письмовому ви-
гляді висловлюють вдячні слухачі Університету 
третього віку на адресу наших викладачів та 
студентів, усього професійного науково-пе-
дагогічного колективу: «Ми в захваті від таких 
професійних викладачів. Отримали більше, ніж 
очікували», «Все понравилось. Мое движение на-
чалось», «Тема раскрыта очень доходчиво, за-
тронуты основные вопросы жизни и ресурсов 
человека, влияние их генетических, химических и 
других средств. Благодарим за содержатель-
ное занятие З. Н. Гайворонскую», «Лектор В. В. 
Сарапин вразила нас глибиною знань, висотою 
культури, широтою ерудиції, співучістю мови та 

справжньою інтелігентністю. Запалила нас лю-
бов’ю до літературного надбання Полтавщини», 
«Дякуємо за змістовні заняття Карпенко Н. В.», 
«Відкрили для себе Полтаву по-новому, дякуючи 
погляду краєзнавця Ірини», «Мовного етикету по-
більше. Дуже цікава пара Н. М. Бобух»», «Ваші кі-
но-кейси пробуджують жагу до життя і осмислен-
ня себе по-новому». І так в усіх відгуках. Приємно 
робити змістовні речі, які наповнюють твоє життя 
та життя інших особливим сенсом. Небайдужість, 
взаємоповага, толерантність, терпимість, обмін 
досвідом, бажання допомагати – це не пафосні 
слова, це ті загальнолюдські цінності, які зали-
шають нас людьми. Запрошуємо всіх небайдужих 
приєднуватися до нас!

На фото: Юна та талановита майстриня К. С. Палій разом із 
студентами розписує писанки

Свято майстерності. Студентка УТВ Ю. А. Верига після 
навчання в майстер-класі «Жіночі секрети»

На фото: Свято майстерності. Майстриня А. М. Романенко 
розкриває таємницю ляльки-мотанки
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Асоціація випускників
Асоціація випускників Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет еко-

номіки і торгівлі» (Полтавського кооперативного інституту, Полтавського університету споживчої 
кооперації України) зареєстрована як громадська організація 31 грудня 2016 року.   Організація 
працює для більш, ніж 90 тис. випускників вишу. Так, за рік після створення Асоціацією випускників 
ПУЕТ було організовано ряд зустрічей випускників, приурочених до річниць закінчення навчання в 
університеті, а також проведено цикл публічних лекцій успішними випускниками для нинішніх студентів.

На початку навчального року до університету 
завітала з відкритою лекцією Анна Масловська, 
випускниця 2002 року спеціальності «Міжнародна 
економіка». Наразі Анна – старший фінансовий 
директор компанії «VISA», регіону Центральної 
Європи, Близького сходу та Африки (регіональ-
ний офіс компанії знаходиться в м. Дубаї, ОАЕ). 
Пані Анна поділилася враженнями про роки свого 
студент ського навчання, розповіла, що в універси-
теті завжди сприяли утвердженню життєвої позиції 
студентів на загальнолюдських цінностях, як лю-
дяність, взаємодопомога, взаємопідтримка й толе-
рантність. Тепла та доброзичлива атмосфера 
зустрічі сприяла конструктивній роботі у формі 
«питання-відповідь». Підбиваючи підсумки зустрічі, 
Анна Масловська розкрила простий і доступний 
рецепт успіху кожного: постійна робота над со-
бою, систематичне поповнення арсеналу про-
фесійних умінь та компетенцій, відповідальність і 
наполегливість. 

Та не менш вагомими заходами, яким сприяла Асо-
ціація випускників ПУЕТ, стали традиційні ювілейні 
зустрічі випускників. Так, 8 вересня 2017 р. відбу-
лася зустріч випускників 1982 року технологічного 
факультету. Колишні студенти завітали до своєї 
alma-mater із теплими словами вдячності до рід-
ного навчального закладу та викладачів, які дали 
їм гарні знання, професійну підготовку, бажання 
та вміння навчатися  протягом усього життя. Ви-
пускники з’їхалися з різних куточків світу – України, 
Італії, Росії. Зустріч була наповнена спогадами 
про студентські роки: навчальні заняття, іспити 
та заліки, будівельні загони, виробничі стажуван-
ня. Випускники зустрілися зі своїми викладачами, які 
нині працюють на кафедрі технології харчових 
виробництв і ресторанного господарства: Рого-
вою А. Л., Положишниковою О. І., Прокопенко І. П. 
та викладачем кафедри технологічного облад-
нання, харчових виробництв і торгівлі Оберемком 
В. М.

16 вересня 2017 року в ПУЕТ відбулися відразу 
ще дві зустрічі випускників університету. З нагоди 
35-річча випуску  Полтавського кооперативного 
інституту приїхали випускники економічного фа-
культету колишні студенти, які нині мешкають да-
леко за межами рідної Батьківщини. Теплі спогади 
про студентське життя, викладачів, будівельні за-
гони наповнили лекційну аудиторію.

Стіни рідного вишу також відвідали випускники 
1984 року спеціальності «Бухгалтерський облік». 

На фото: Студенти ПУЕТ спілкуються з випускницею 
А. Масловською

На фото: А. Масловська на зустрічі з О. Бабенко, 
С. І. Нестулею та ректором О. О. Нестулею

На фото: Зустріч випускників

На фото: Вони не змінилося. Зустріч випускників
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Вони завітали в університет, аби зустрітися зі 
своїми наставниками – Веригою Ю. А. та Подоль-
ською В. О. Випускниці згадували цікаві навчальні 
заняття, участь у наукових студентських конфе-
ренціях та студентському дозвіллі, поїздки до кол-
госпів на збирання урожаю.

Традиційно в рамках відзначення Міжнародного 
дня студента, Асоціація випускників ПУЕТ влашту-
вала публічну лекцію для студентів університету 
від випускника 2005 року спеціальності «Фінанси», 
а нині старшого партнера адвокатського об’єд-
нання «PRIVE» Крамаренка Є. В. Він провів лекцію 
на тему «Захист публічних осіб у кримінальному 
процесі» для студентів спеціальності «Право», а 
також зустрівся зі студентським самоврядуванням 
ПУЕТ. Обговорення стратегії розвитку студент-
ського самоврядування, правового захисту прав 
студентів та умов ефективного навчального про-
цесу було надзвичайно плідним та конструктивним. 

За ініціативи директора Навчально-наукового 
інституту лідерства Світлани Нестулі до Дня міс-
цевого самоврядування була організована зустріч 
студентів із випускниками університету, які нині є 
депутатами Полтавської міської ради. Примітним 
є те, що серед 42 депутатів Полтавської міської 
ради  11 своєю alma mater називають ПУЕТ. У 
рамках зустрічей випускники ділилися зі студента-
ми ПУЕТ своїми яскравими спогадами про студент-
ське життя, історіями власного життєвого успіху. 

Асоціація випускників ПУЕТ долучилася до ор-
ганізації зустрічі для студентів університету з ви-
пускницею Альоною Гончаренко (2011 рік випу-
ску), переможницею «Школи мерів». Пані Альона 
ознайомила учасників зустрічі з програмою ро-
звитку міста, з якою вона отримала перемогу у 
вищезгаданому проекті, розповідала про «Стра-
тегію Полтави – 2028», про можливості активної 
участі в житті міста й про те, яким воно може ста-
ти.  

3 квітня 2018 року випускницею технологічного 
факультету 2009 року Наталією Щегулою (за-
сновницею туристичного ТОВ «Гамма Холідей») 
був проведений майстер-клас на тему «Техніки 
продажів у туризмі» для студентів спеціальності 
«Туризм» та інших охочих. Такий практичний об-
мін досвідом сприяє кращому усвідомленню «свого 
місця» студентом в обраній професії та всебіч-
ному розвитку особистості.  

Університет завжди радо вітає своїх випускників 
та запрошує на нові зустрічі. 

На фото: Студентська рада ПУЕТ із першим головою 
студентської ради Є. В. Крамаренко 

На фото: Переможниця «Школи мерів» А. Гончаренко

На фото: Майстер-клас від Н. Щегулої для студентів ПУЕТ

На фото: Спільні спогади. Зустріч випускників спеціальності БО
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