ЗВІТ
ректора Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі», д.і.н., професора Нестулі О.О. на
розширеному засіданні конференції трудового колективу 31 вересня 2015
року «Про підсумки роботи університету за 2014-2015 навчальний рік,
виконання умов колективного договору між ректоратом та профспілковим
комітетом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» та основні завдання з підвищення якості
підготовки фахівців на 2015-2016 навчальний рік»
Головними цілями та завданнями розвитку освітньої діяльності та
наукових досліджень в університеті залишалось досягнення головної мети –
місії університету, що є умовою для збереження, ефективного використання та
розвитку наукового потенціалу для економічного та інтелектуального
зростання країни, переходу від політики забезпечення виживання науковотехнічного потенціалу до якісної перебудови, оновлення та розвитку сфери
наукової і технологічної діяльності відповідно до умов ринкової економіки та
формування інноваційної моделі економічного розвитку.
Одним із основних показників оцінки ефективності функціонування
вищого навчального закладу є частка освітнього ринку, яку він займає і яку він
постійно повинен намагатися розширити в умовах конкуренції між вищими
навчальними закладами та демографічної кризи.
Одним із ключових аспектів модернізації університетської освіти є
вдосконалення механізму управління якістю освітньої діяльності вищого
навчального закладу, який відповідав би вимогам світової та європейської
інтеграції. Головною метою цього механізму має бути забезпечення якості
вищої освіти, підвищення конкурентоспроможності університету.
Високий рівень якості вищої освіти повинен забезпечуватися за рахунок
комплексного вирішення проблеми якості освітніх послуг з урахуванням всіх
чинників, які здійснюють вплив на кінцевий результат діяльності вищого
навчального закладу.
Стратегічна мета університету – забезпечення конкурентоспроможності
на вітчизняному, європейському та світовому ринках освітніх послуг і праці –
потребує системного підходу до координації напрямів діяльності кафедр і
структурних підрозділів, персоналу, ресурсів, технологій навчання, інформації
на всіх етапах – від вивчення вимог замовників щодо якості освітніх послуг до
випуску фахівців, їх працевлаштування та післядипломної перепідготовки.
Університет поставив завдання оволодіти системою цілеспрямованого
управління всіма чинниками, що впливають на освітні послуги, з метою
забезпечення гарантій якості процесів і результатів освітніх послуг.
Політика університету щодо забезпечення якості освітніх послуг
спрямована на формування системи об’єктивної оцінки і самооцінки якості
вищої освіти за всіма спеціальностями та запровадження комплексних
технологій підтримки управлінської діяльності ректорату. Управління якістю
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освітніх послуг пов’язується з необхідністю розробки спеціальних технологій
підтримки такого управління як стратегічної основи управління університетом.
Система управління якістю діяльності університету згідно вимог
міжнародних стандартів ISO зорієнтована на управління якістю процесів з
надання освітніх послуг і спрямована на формування системного підходу та
ефективність управління якістю з урахуванням усіх етапів надання освітніх
послуг та принципів загального менеджменту якості.
Успішна діяльність будь-якої організації в сучасних умовах неможлива
без постійного удосконалення її діяльності, націленої на підвищення
задоволеності споживачів. У той же час удосконалення діяльності неможливе
без періодичного аналізу з боку керівництва досягнутого рівня та визначення
пріоритетів подальшого розвитку. Використовуючи результати такого аналізу,
керівництво університету визначає подальші кроки поліпшення у всіх сферах
діяльності.
З метою розробки і реалізації програмних завдань Міністерства освіти і
науки України щодо інтеграції вищої освіти України в європейський освітній
простір на виконання плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України
та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство університет в
своїй роботі керувався Рішенням Колегій Міністерства освіти і науки України,
Наказів Міністерства освіти і науки України, наказів і розпоряджень
Укоопспілки.
У 2015 році відбулася актуалізація документу «Місія вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та
політика у сфері якості». До Місії включені візія та цінності університету,
набули нового змісту цілі та завдання досягнення стратегічної мети
університету - забезпечення конкурентоспроможності на вітчизняному,
європейському та світовому ринках освітніх послуг і праці. Досягнення цієї
мети в умовах автономії університету потребує системного підходу до
координації напрямів діяльності кафедр і структурних підрозділів, персоналу,
ресурсів, технологій навчання, інформації на всіх етапах – від вивчення вимог
замовників щодо якості освітніх послуг до випуску фахівців, їх
працевлаштування та післядипломної перепідготовки.
1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТОК
На виконання Закону України «Про вищу освіту» у 2014-2015
навчальному році передбачено основні нововведення:
1.
З 2015 року запроваджено новий механізм електронного вступу до
ВНЗ та автоматичного розміщення місць державного замовлення.
2.
З 2016 року Міносвіти обіцяє проводити конкурс на розміщення
місць державного замовлення серед ВНЗ приватної форми власності. Наш
університет підготував та подав документи для участі в конкурсі.
3.
З 2015-2016 навчального року розпочалося поетапне зменшення
кількість годин навчального навантаження викладачів на одну ставку з 900 год.
у 2014 році до 600 год. у 2019 році. Зменшено навантаження на студентів –
кількість годин в одному кредиті змінено з 36 до 30 годин, починаючи з набору
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2015 року.
4.
З набору 2015 року підготовлені нові практико-орієнтовані
навчальні плани, які передбачають проведення виробничої практики по
закінченню кожного навчального року тривалістю від 5 до 6 тижнів.
5.
Починаючи з вересня 2015 року на сайті університету повинні
оприлюднюватися дисертаційні роботи, про що підготовлено відповідний наказ
по університету «Про оприлюднення дисертацій, відгуків офіційних опонентів
та перевірку на плагіат наукових робіт науково-педагогічних працівників,
дипломних робіт (проектів) студентів».
6.
Підготовлено Положення про академічну мобільність здобувачів
вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі». У серпні 2015 року Кабінет Міністрів
України затвердив Постанову «Про затвердження Положення про порядок
реалізації права на академічну мобільність», яка надає широкі можливості для
наших студентів, аспірантів, викладачів.
7.
У зв’язку з прийняттям Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» робочою групою МОН України підготовлено проект
Постанови Кабінету Міністрів України «Ліцензійні умови провадження
освітньої діяльності закладами освіти». Представники університету приймали
активну участь у розробці даного документу у складі робочої групи.
2.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ
ЗМІНИ
У
2014-2015
НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ:
В організаційній структурі відбулися наступні зміни:
- з 1 січня 2015 року створено Тренінговий центр «Школа барменів» при
структурному підрозділі факультету харчових технологій, готельноресторанного та туристичного бізнесу лабораторії «Навчально-виробничий
комбінат»;
- з 1 березня 2015 року на факультеті фінансів і обліку при кафедрі
правознавства створено лабораторію криміналістики;
- з 16 квітня 2015 року на факультеті харчових технологій, готельноресторанного та туристичного бізнесу відкрито Студентську туристичну
агенцію «STA»;
- з червня 2015 року в структуру університету увійшли нові
відокремлені структурні підрозділи:
- Філія «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж» Вищого
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі»
Філія ««Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж»
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі»;
з 1 вересня 2015 року в університеті створено:
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій шляхом
поєднання факультету фінансів і обліку та факультету економіки і
менеджменту;
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кафедру фінансів та банківської справи шляхом реорганізації діючих
кафедри фінансів та кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту;
кафедру педагогіки та суспільних наук шляхом реорганізації діючих
кафедри філософії і політології та кафедри педагогіки, культурології та історії;
здійснено закріплення кафедр та наукових підрозділів за
новоствореним Інститутом та факультетами:
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій:
кафедру міжнародної економіки;
кафедру фінансів та банківської справи;
кафедру бухгалтерського обліку і аудиту;
кафедру документознавства та інформаційної діяльності в економічних
системах;
кафедру математичного моделювання та соціальної інформатики;
кафедру управління персоналом і економіки праці;
кафедру економіки підприємства;
кафедру менеджменту;
кафедру бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності;
кафедру економічної кібернетики;
кафедру правознавства;
кафедру української та іноземних мов;
кафедру ділової іноземної мови;
кафедру економічної теорії та прикладної економіки;
кафедру статистики;
науково-дослідний центр економічних досліджень.
Факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу:
кафедру товарознавства продовольчих товарів;
кафедру експертизи та митної справи;
кафедру товарознавства непродовольчих товарів;
кафедру комерційної діяльності та підприємництва;
кафедру маркетингу;
кафедру хімії;
науково-дослідний центр «Незалежна експертиза»;
науково-технічний центр.
Факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу:
кафедру готельно-ресторанної та курортної справи;
кафедру технологій харчових виробництв і ресторанного господарства;
кафедру технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі;
кафедру туристичного та готельного бізнесу;
кафедру педагогіки та суспільних наук,
кафедру вищої математики і фізики;
кафедру загально-інженерних дисциплін,
кафедру фізичного виховання (спортивний клуб);
галузеву науково-дослідну лабораторія харчових виробництв;
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лабораторію «Навчально-виробничий комбінат»;
тренінговий центр «Школа барменів»;
туристичну агенцію.
- з 1 вересня 2015 року створено Навчально-науковий інститут
інноваційних технологій управління.
3. КАДРОВІ ЗМІНИ
Кадрові зміни, які відбулися у 2014-2015 навчальному році:
- з 1 вересня 2015 року на посаду проректора з наукової роботи
призначено д.т.н. Гаркушу Сергія Володимировича;
- з 1 вересня 2015 року на посаду директора Інституту економіки,
управління та інформаційних технологій призначено декана факультету
фінансів і обліку д.е.н., професор Педченко Наталію Сергіївну;
- завідувачем випускової кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
призначено професора, к.е.н. Карпенко Ольгу Василівну;
- завідувачем випускової кафедри економічної кібернетики призначено
Ємець Єлізавету Михайлівну, к.е.н., професора;
- завідувачем випускової кафедри фінансів та банківської справи
призначено д.е.н. Єгоричеву Світлану Борисівну;
- директором Навчально-наукового інституту інноваційних технологій
управління призначено професора, д.е.н., член-кореспондент НАН Лисенка
Юрія Григоровича.
4. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ВИКОНАННЯ
Протягом 2014-2015 навчального року колективом університету
забезпечено досягнення показників ефективності діяльності та виконання
наступних заходів:
Науково-навчальним центром спільно з випусковими кафедрами,
деканатами відповідних факультетів згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 31 жовтня 2011 р. № 1124 «Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах», «Положенням про експертну комісію та порядок проведення
акредитаційної експертизи», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки
України від 14.01.2002 р. № 16 були підготовлені накази про акредитацію
напрямів підготовки, спеціальностей (від 19 червня 2014 року № 134-Н «Про
підготовку до акредитації напряму підготовки/спеціальності «Управління
персоналом та економіка праці», від 19 червня 2014 року № 135-Н «Про
підготовку до акредитації спеціальності «Документознавство та інформаційна
діяльність».
Науково-навчальним центром ініційовано дострокове проведення
чергової акредитації відповідно до п.14 Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
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професійних училищах (в редакції Постанови КМУ №507 від 27.05.2014 р.) з
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та підготовлені
накази зі спеціальностей від 24.10.2014 р. № 288-Н «Про підготовку до
акредитації спеціальності «Міжнародна економіка», № 289-Н «Про підготовку
до акредитації спеціальності «Фінанси і кредит», № 290-Н «Про підготовку до
акредитації спеціальності «Економіка підприємства», № 291-Н «Про підготовку
до акредитації спеціальності «Технології зберігання, консервування та
переробки м’яса»), та ліцензування з метою збільшення ліцензованих обсягів
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра зі
спеціальностей «Технології в ресторанному господарстві», «Маркетинг»,
«Товарознавство та експертиза в митній справі», за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра з напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» (накази
від 24.10.2014 р. № 292-Н, від 4.11.2014 р. № 299-Н) та організовано
проведення випусковими кафедрами самоаналізу діяльності з напрямів
підготовки та спеціальностей за відповідними освітньо-кваліфікаційними
рівнями в зв’язку із закінченням 1 липня 2015 року (у деяких спеціальностей 1
липня 2016 року) ліцензії на підготовку фахівців або в зв’язку з необхідністю
збільшення ліцензованих обсягів.
Протягом вересня-листопада 2014 року підготовлено, 19 листопада 2014
року на засіданні Вченої ради ПУЕТ схвалено, а 28 листопада 2014 року подано
до Управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і
науки України 10 акредитаційних та ліцензійних справ, а саме за напрямами
підготовки та спеціальностями: «Управління персоналом та економіка праці»
(за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, магістра), «Готельноресторанна справа» (за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра)
«Документознавство та інформаційна діяльність», «Міжнародна економіка»,
«Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Технології зберігання,
консервування та переробки м’яса», «Маркетинг», «Технології в ресторанному
господарстві», «Товарознавство та експертиза в митній справі» (за освітньокваліфікаційним рівнем магістра).
Після проведення чергової акредитації спеціальностей «Міжнародна
економіка» та «Економіка підприємства» проведено ліцензування з метою
збільшення ліцензованих обсягів підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем магістра (ліцензійні справи підготовлено протягом
лютого 2015 року, схвалено на засіданні Вченої ради ПУЕТ 26 лютого 2015
року та подано до Управління ліцензування, акредитації та нострифікації
Міністерства освіти і науки України у березні 2015 року).
В період з вересня 2014 року по червень 2015 року організовано та
проведено
АКРЕДИТАЦІЮ підготовки фахівців:
За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра напрямів підготовки:
«Управління персоналом та економіка праці»;
За освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра зі спеціальностей:
«Документознавство та інформаційна діяльність»,
«Управління персоналом та економіка праці»,
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«Міжнародна економіка»,
«Економіка підприємства»,
«Фінанси і кредит»,
«Технології зберігання, консервування та переробки м’яса».
ЛІЦЕНЗУВАННЯ з метою збільшення ліцензованих обсягів
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з напряму
підготовки «Готельно-ресторанна справа»;
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра зі
спеціальностей
«Маркетинг»,
«Технології в ресторанному господарстві»,
«Товарознавство та експертиза в митній справі»,
«Міжнародна економіка»,
«Економіка підприємства».
ЛІЦЕНЗУВАННЯ підготовки фахівців:
За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з напряму підготовки:
«Філологія» (з ліцензованим обсягом 60 осіб за денною та 60 осіб за
заочною формами навчання) – Рішення АК України від 28 травня 2015 року,
протокол № 116;
За освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра зі спеціальності «Місцеве
самоврядування» (з ліцензованим обсягом 30 осіб за денною та 30 осіб за
заочною формами навчання) – Рішення АК України від 28 травня 2015 року,
протокол № 116.
Науково-навчальним центром проведено роботу та відповідно до п. 17.4
Положення про акредитацію (в редакції Постанови КМУ №507 від 27.05.2014)
продовжено термін дії сертифікатів про акредитацію за освітньокваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста на термін дії сертифікату
про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за відповідними
напрямами підготовки та спеціальностями:
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з напрямів підготовки:
«Документознавство та інформаційна діяльність»,
«Міжнародна економіка»,
«Економіка підприємства»,
«Фінанси і кредит»,
«Харчові технології та інженерія»;
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста зі спеціальностей:
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»,
«Готельна і ресторанна справа»;
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (підготовка та
перепідготовка) зі спеціальностей:
«Міжнародна економіка»;
«Економіка підприємства»;
«Управління персоналом та економіка праці»;,
«Маркетинг»;
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«Фінанси і кредит».
та отримана ліцензія на підготовку фахівців за заочною формою
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки
«Економічна кібернетика»,
«Міжнародна економіка»,
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальностей
«Економічна кібернетика»,
«Міжнародна економіка»,
«Фінанси і кредит»,
«Банківська справа»,
«Бізнес-адміністрування».
За 2014-2015 навчальний рік:
ПЕРЕОПРАЦЬОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ:
за всіма напрямами підготовки студентів з набору 2015 року, підготовлені
навчальні та робочі навчальні плани, оновлені та затверджені робочі навчальні
програми з дисциплін у зв’язку з прийняттям Міністерством освіти і науки
України нових освітньо-професійних програм підготовки фахівців, нових
Галузевих стандартів.
ОТРИМАНО НАГОРОДИ:
за результатами участі у VІ Міжнародному форумі-презентації
«Інноватика в сучасній освіті» університет отримав Диплом лауреата конкурсу
І ступеню та золоту медаль в номінації «Інновації в освітній діяльності вищого
навчального закладу із забезпечення якості освіти» (жовтень 2014 року);
ПУЕТ отримав диплом ТОВ «Microsoft Україна» за багаторічне
впровадження та використання технологій «Microsoft» (лютий 2015 року);
за результатами Шостої Міжнародної виставки «Сучасні заклади
освіти – 2015» університет удостоєний Гран-Прі «Лідер вищої освіти України
2015» (березень 2015 року);
за результатами конкурсу Шостої Міжнародної виставки «Сучасні
заклади освіти – 2015» університет став переможцем в номінації
«Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову
та управлінську діяльність навчального закладу» (презентація власного
програмного продукту «Автоматизована система планування, організації,
управління та контролю навчального процесу у вищих навчальних закладах iZETA») (березень 2015 року).
ПРОВЕДЕНО:
Відповідно до міжнародних стандартів ISO в університеті у 2014-2015
навчальному році проводився внутрішній аудит процесів системи управління
якістю діяльності. Внутрішній аудит проводився у формі систематичної,
регламентованої внутрішніми нормативними документами перевірки процесів,
діяльності кафедр і структурних підрозділів на відповідність встановленим
відповідними нормативними документами (галузевими стандартами,
положеннями, інструкціями, картами процесів тощо) вимогам.
Згідно із вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008 щодо
функціонування системи управління якістю діяльності вищого навчального
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закладу в період між двома зовнішніми аудитами СУЯ потрібно проводити
внутрішній аудит усіх процесів системи. У 2014-2015 навчальному році
науково-методичним центром управління якістю діяльності був проведений
внутрішній аудит таких процесів системи управління якістю діяльності
університету: оперативне управління, навчальна діяльність, навчальноорганізаційний процес, навчально-методичне забезпечення, науковий процес,
управління персоналом, засоби контролю знань, вмінь і навичок студентів,
формування контингенту, міжнародне співробітництво, управління студентами,
знання, вміння та навички яких не відповідають вимогам.
Під час внутрішнього аудиту отримуються відповіді на 2 питання: 1. Чи
відповідає СУЯ запланованим заходам, вимогам стандарту та вимогам СУЯ
університету. 2. Чи результативно СУЯ підтримують в університеті. Основна
мета внутрішнього аудиту процесів – отримання документованих доказів
якісного управління процесами на кафедрах і структурних підрозділах,
виявлення недоліків в управлінні процесами та їх попередження. Внутрішній
аудит процесів спрямований на забезпечення виконання усіма кафедрами і
структурними підрозділами, усіма співробітниками Місії університету.
У 2014-2015 навчальному році в університеті було проведено внутрішній
аудит таких процесів системи управління якістю діяльності: оперативне
планування, навчальна діяльність і навчально-організаційний процес,
навчально-методичне забезпечення.
За 2014-2015 навчальний рік в університеті проведено багато цікавих
заходів з різних напрямів діяльності, які свідчать про те, що СУЯ університету
постійно розвивається, управління процесами поліпшується, що позитивно
впливає на імідж університету на ринках надання освітніх послуг та праці.
Вищезазначений висновок підтвердили зовнішні аудитори під час
проведення ресертифікаційного аудиту системи управління якістю діяльності у
травні 2015 року на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO
9001:2008 відповідно до договору з Органом сертифікації Міжгалузевий центр
якості «ПРИРОСТ» Української асоціації якості (член DQS GmbH) та наказу по
університету від 16 квітня 2015 року 86-Н «Про проведення ресертифікаційного
аудиту системи управління якістю діяльності університету аудиторами
Української асоціації якості».
За результатами ресертифікаційного аудиту аудиторська група на підставі
даних і висновків, одержаних під час аудиту, прийняла наступне рішення:
система управління якістю діяльності Вищого навчального закладу
«Полтавський університет економіки і торгівлі» відповідає вимогам ISO
9001:2008 (відсутні невідповідності та критичні невідповідності) і у вересні ми
чекаємо на отримання чергового сертифікату терміном на три роки.
Університет отримав підтвердження того, що він не просто функціонує,
але і розвивається. Перш за все, це стосується наукового, навчального і
навчально-організаційного процесів. Нашим замовникам – студентам, їх
батькам, роботодавцям потрібні знання високого рівня. Це основний критерій,
який дозволяє університету бути дійсно конкурентоспроможним та мати
високий конкурентний статус на ринку освітніх послуг.
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25-26 лютого 2015 р. в університеті відбулася ювілейна XL Міжнародна
науково-методична конференція «Якість вищої освіти: вдосконалення змісту та
організації практичної підготовки студентів», організаторами конференції
виступили Правління Центральної спілки споживчих товариств України,
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки i
торгівлі», Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації,
Карагандинський економічний університет (Казспоживспілка), Бакинський
слов’янський університет, Таджицький державний університет комерції,
Кооперативно-торговий університет Молдови.
РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Станом на 1 вересня 2015 року на кафедрах буде працювати 359 науковопедагогічних працівників (в порівняні з 377 у 2014-2015 навчальному році), у
тому числі на постійній основі – 341, що складає, 95%. Частка науковопедагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями складає
– 72,7%, що на 0,5% більше, ніж у минулому році (72,7% проти 72,2%).
Зросла кількість кафедр, частка науково-педагогічних працівників, яких
мають науковий ступінь та вчене звання, найвища – 100,0%. Це кафедри
математичного
моделювання
та
соціальної
інформатики,
бізнесадміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
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Укомплектованість штатного складу НПП кафедр університету станом на 1 вересня 2015 року

1
2
3
4
5
6
7
8

Мають науковий ступінь

Штатні
викладачі

Сумісники
(зовнішні)

Разом

Професор, доктор наук
Професор, кандидат наук
Доктор наук без вченого звання
Доцент, доктор наук
Разом
Доцент, кандидат наук
Доцент, який не має наукового ступеня к.н.
Кандидат наук, який не має вч. зв. доцента
Разом
Викладачі, які не мають наук. ст.і вч.зв.
Всього

34
8
1
8
51
135
3
57
195
91
337

3
0
0
1
4
7
0
4
11
7
22

37
8
1
9
56
142
3
61
206
98
359

% з науковими
ступенями та вченими
званнями

15,3

57,4
72,7
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За 2014-2015 навчальний рік захищено 2 докторських дисертацій та 17
кандидатських дисертацій.
2 докторських дисертацій:
Гаркуша Сергій Володимирович – кафедра документознавства та
інформаційної діяльності в економічних системах
Манжура Олександр Васильович – кафедра економічної теорії та
прикладної економіки
17 кандидатських дисертацій:
кафедра статистики
1. Калініченко Ольга Віталіївна
кафедра української та іноземних мов
2. Гончарова Євгенія Євгеніївна
3. Завалій Світлана Борисівна
кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі
4. Фарісєєв Андрій Геннадійович
кафедра комерційної діяльності та підприємництва
5. Краус Катерина Миколаївна
6. Іщейкін Тимур Євгенович
кафедра економічної теорії та прикладної економіки
7. Дзеверіна Каріна Сергіївна
кафедра економіки підприємства
8. Іванова Олена Миколаївна
кафедра економічної теорії та прикладної економіки
9. Філон Михайло Михайлович
10. Лобко Олена Борисівна
кафедра міжнародної економіки
11. Артеменко Анна Вікторівна
12. Базавлук Наталія Григорівна
кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики
13. Ольховська Олена Володимирівна
кафедра фінансів
14. Яремченко (Дьорова) Лариса Миколаївна
кафедра фінансової політики, грошового обігу та кредиту
15. Юрко Тетяна Сергіївна
кафедра економічної кібернетики
16. Лев Володимир Маркович
кафедра кафедра докуметознавства та інформаційної діяльності в економічних
системах
17. Білокінь (Щербань) Аліса Андріївна.
Отримали вчене звання професора – 8:
Балабан П.Ю.
по кафедрі комерційної діяльності та підприємництва
Педченко Н.С.
по кафедрі фінансів
Ємець Є.М.
по кафедрі економічної кібернетики
Тягунова Н.М.
по кафедрі комерційної діяльності та підприємництва
Шимановськапо кафедрі менеджменту
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Діанич Л.М
Омельченко Н.В
по кафедрі експертизи та митної справи
Гладкий С.О.
по кафедрі правознавства
Скляр Г.П.
по кафедрі туристичного та готельного бізнесу
Отримали вчене звання доцента – 12:
Гвоздик Н.М.
по кафедрі управління персоналом і економіки праці
Кошова О.П.
по кафедрі вищої математики і фізики
Момот Ю.В.
по кафедрі хімії
по кафедрі технологій харчових виробництв і
Будник Н.В.
ресторанного господарства
Шелудько В.М.
по кафедрі технологій харчових виробництв і
ресторанного господарства
по
кафедрі фінансової політики, грошового обігу і
Момот О.М.
кредиту
Соболь Г.О
по кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту
Кузьменко О.К
по кафедрі економічної кібернетики
Чайка І.П.
по кафедрі бізнес-адміністрування та менеджменту
ЗЕД
Тужилкіна О.В.
по кафедрі управління персоналом і економіки праці
Артюх-Пасюта О.В
по кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту
Гусаковська Т.О.
по кафедрі менеджменту
У порівнянні з у 2013-2014 навчальним роком у 2014-2015 навчальному
році вчене звання професора отримали на 1 особу більше.
В університеті протягом 2014-2015 навчального року здійснювалася
підготовка фахівців з відривом та без відриву від виробництва за 16 напрямами
підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та 21 спеціальністю
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра.
Загальний контингент студентів університету станом на 1 вересня 2015
року становить 7639 осіб,. За денною формою в університеті навчається 2550
студенти.
За результатами літньої екзаменаційної сесії 2014-2015 навчального року
абсолютна успішність студентів денної форми навчання складала 99,50, якісна
– 51,95.
У 2014-2015 навчальному році здійснено випуск фахівців освітньокваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста та магістра.
Загальна кількість випускників освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра склала 533 особи, у тому числі 82 – іноземні громадяни. Дипломи з
відзнакою отримали 78 студентів, у тому числі: факультет фінансів і обліку – 22
студенти (або 10,9% від кількості випускників факультету), економіки і
менеджменту – 12 студентів (10,9%), товарознавства, торгівлі та маркетингу –
27 студентів (22,5%), харчових технологій, готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу – 17 студентів (17,5%). Якісна успішність складання
комплексного підсумкового екзамену за фахом (професійним спрямуванням) у
2014-2015 навчальному році склала 76,7% (у минулому році – 77,8%).
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Найвищий відсоток студентів, які отримали оцінки «відмінно» та «добре» за
результатами складання комплексного підсумкового екзамену за фахом
(професійним спрямуванням), мали напрями підготовки (програми
професійного спрямування): «Маркетинг» – 100,0% (у минулому році –
100,0%), «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» – 100,0% (у
минулому році – 94,4%); «Товарознавство і комерційна діяльність » – 100,0%,
(у минулому році – 88,0%); «Економіка підприємства» – 91,7% (в минулому
році – 47,6%), «Документознавство та інформаційна діяльність» – 80,0% (в
минулому році – 100,0 %), «Управління персоналом та економіка праці» –
88,5% (у минулому році – 100,0%); «Менеджмент організацій» – 84,0% (у
минулому році – 73,9%).
Якісний показник захисту бакалаврських робіт студентами напряму
підготовки «Інформатика» склав 78,6% ( в минулому році – 75,0%), а напряму
підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» – 93,3% (в
минулому році – 100,0%).
Якісний показник складання підсумкового екзамену з економічної теорії
склав 71,8 % ( в минулому році – 74,2%).
За результатами складання комплексного підсумкового екзамену за
фахом (професійним спрямуванням) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
денної форми навчання отримано задовільних оцінок студентами напрямів
підготовки (ППС): «Товарознавство та експертиза в митній справі» – 38,9% (у
минулому році – 19,0 %), «Облік і аудит» – 26,3% ( в минулому році – 27,8%),
«Фінанси і кредит» – 34,5% ( в минулому році – 17,3%).
Кількість відрахованих студентів перед допуском до складання
Комплексного екзамену – 12 осіб, у т.ч. за напрямами підготовки «Харчові
технології та інженерія» – 6, «Фінанси» – 3, «Облік і аудит» – 1, «Менеджмент»
– 3, «Міжнародна економіка» – 1, «Економічна кібернетика» – 3.
Загальна кількість випускників освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста склала 258 осіб ( іноземних громадян немає), з них дипломи з
відзнакою отримали 30 студентів (у минулому році – 38), у тому числі по
факультету фінансів і обліку – 10 студентів (або 6,5 % від кількості випускників
факультету), економіки і менеджменту – 3 студенти (20,0 %), товарознавства,
торгівлі та маркетингу – 11 студентів (22,9%), харчових технологій, готельноресторанного та туристичного бізнесу – 6 студентів (14,6 %).
Якісний показник захисту дипломних робіт студентами денної форми
навчання склав у цілому по університету 72,5 % (у минулому році – 72,7%).
За результатами захисту дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста у 2015 році студентами денної форми навчання найвищий
якісний показник становить з фахів: «Маркетинг» – 100,0% (у минулому році –
100,0%), «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності » – 100,0%,(у
минулому році – 100,0%), «Товарознавство і комерційна діяльність» – 78,9% (у
минулому році – 88,0%); «Готельна і ресторанна справа» – 78.6 % (у минулому
році – 75,0%), «Технології у ресторанному господарстві» – 76,9 % (у минулому
році – 78,3 %).
За результатами захисту дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним
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рівнем спеціаліста у 2015 році отримано задовільних оцінок з фахів:
«Менеджмент організацій і адміністрування» – 75,0% (у минулому році –
42,8%), «Соціальна інформатика» – 71,4% (у минулому році – 100,0%).
Відраховані з університету перед захистом дипломних робіт (травень
2014 року) – 2 студенти, з них «Технологія харчування» – 1, «Готельноресторанна справа» – 1.
Загальна кількість випускників освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
склала 240 осіб, у т.ч. іноземних громадян – 10 осіб. Усього дипломів з
відзнакою отримали 114 студентів, у тому числі: по факультету фінансів і
обліку – 41 студент (або 53,2% від кількості випускників факультету),
економіки і менеджменту – 34 студенти (31,8%), товарознавства, торгівлі та
маркетингу – 8 студентів (66,7 %), харчових технологій, готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу – 30 студентів (68,2%). Якісна успішність захисту
магістерських робіт склала 93,8 % (95,4% – у минулому році). Найбільше
отримано задовільних оцінок студентами спеціальностей: «Міжнародна
економіка» – 28,6% (4 випускники), «Економіка підприємства» – 25,0% (4
випускники), «Соціальна інформатика» – 20,0% (2 випускники), «Технології у
ресторанному господарстві » – 18,2% (2 випускники).
Відраховано з університету перед захистом магістерських робіт (травень
2015 року) – зі спеціальності «Економічна кібернетика» – 1.
Рекомендовані до вступу в аспірантуру 63 випускники освітньокваліфікаційного рівня магістра (у минулому 2013-2014 навчальному році – 83).
Потребує удосконалення тематика випускових робіт щодо їх зв’язку з
діяльністю організацій та підприємств споживчої кооперації та інших форм
власності та посилення завідувачі випускаючих кафедр контроль за ходом
виконання окремими студентами дипломних робіт та якістю керівництва з боку
науково-педагогічних працівників.
В період з 15 вересня по 31 жовтня 2014 року проведено
загальноуніверситетський конкурс дипломних робіт (проектів) студентіввипускників 2014 року:
- освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста і магістра зі спеціальностей:
економічна кібернетика, міжнародна економіка, фінанси і кредит, банківська
справа, облік і аудит, економіка підприємства, маркетинг, управління
персоналом та економіка праці, менеджмент організацій і адміністрування,
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, товарознавство та комерційна
діяльність, товарознавство та експертиза в митній справі, соціальна
інформатика, технології зберігання, консервування та переробки плодів і
овочів, технології зберігання, консервування та переробки м’яса, технології в
ресторанному господарстві, готельна і ресторанна справа, бізнесадміністрування, педагогіка вищої школи.
- освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з напрямів підготовки:
документознавство та інформаційна діяльність, інформатика.
На розгляд конкурсної комісії університету було подано 93 магістерських
і дипломних роботи (проекти) освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра,
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магістра і спеціаліста, які мають оригінальні ідеї, рішення та практичну
значущість.
Протягом 2015-2016
навчального
року науково-педагогічними
працівниками університету було підвищено кваліфікацію шляхом:
- стажування - 96 осіб,
- із них в ВНЗ України - 88 осіб
- на виробництві - 8 осіб
- у ВНЗ інших держав - 1особа
- шляхом отримання другої вищої освіти в МІПК університету - 12 осіб.
- підвищення кваліфікації за програмою «Інформаційні технології в
освіті: дистанційні технології навчання» - 60, у тому числі 50 викладачів.
Продовжено військову підготовку за програмою підготовки офіцерів
запасу за контрактом за військово-обліковою спеціальністю «Соціальна
робота». У січні 2015 року відкрито курси підготовки водіїв автотранспортних
засобів категорій «А», «В». У 2014-2015 навчальному році розпочато набір
студентів за спеціальністю «Соціальна інформатика». Впроваджено
дистанційний курс підвищення кваліфікації за програмою «Новітні інноваційні
технології у вищій школі», який дозволяє підвищувати кваліфікацію без
відриву від основного місця роботи. Забезпечено Wi-Fi доступ студентів та
слухачів до мережі Інтернет в приміщенні Міжгалузевого інституту
підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, дистанційний доступ
до контенту 23 дистанційних курсів на сайті ІЗДО ПУЕТ (35,4%) та
електронної бібліотеки університету. Розпочато набір студентів на другу вищу
освіту в чотирьох локальних центрах університету, які забезпечують
навчальний процес з використанням дистанційних технологій у: м. Житомир,
Кіровоград, Новомосковськ та Черкаси.
Станом на 1 січня 2015 року в Міжгалузевому інституті підвищення
кваліфікації та перепідготовки спеціалістів навчалося 125 студентів зі
спеціальностей: «Облік і аудит» – 38 осіб; «Фінанси і кредит» – 22 особи;
«Управління персоналом і економіка праці» – 20 осіб; «Економіка
підприємства» – 18 осіб; «Менеджмент організацій і адміністрування» – 15
осіб; «Маркетинг» – 6 осіб; «Міжнародна економіка» – 6 осіб. З метою
вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення
професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових
завдань та обов’язків у межах спеціальності в МІПК проходять підвищення
кваліфікації педагогічні працівники навчальних закладів.
Крім того, науково-педагогічними працівниками університету проведено
підвищення кваліфікації слухачів на базі вищих навчальних закладів (виїзні
авторські курси) за наступними програмами: «Новітні інноваційні технології у
вищій школі», «Методика викладання дисциплін у вищій школі» і «Педагогіка
вищої школи». У рамках співпраці з обласним центром зайнятості на базі МІПК
здійснюється підвищення кваліфікації підприємців за програмою «Основи
підприємницької діяльності».
Станом на 1 вересня 2015 року в Центрі підготовки офіцерів запасу
(згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 р. №48 «Про
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затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих
навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу») навчається 48
студентів.
28 липня 2015 року пройшов перший випуск 62 офіцерів запасу.
РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Протягом 2014-2015 навчального року відповідними структурними
підрозділами, кафедрами здійснювалася
в організації освітнього процесу:
- постійний моніторинг навчальної діяльності студентів та викладачів;
- вхідний, поточний та підсумковий контроль знань студентів;
- результати атестацій, заліково-екзаменаційних сесій обговорювалися
на кураторських годинах, засіданнях кафедр, старостатах, засіданнях вчених
рад факультетів та ректорату;
- на засіданнях вчених рад факультетів обговорювалися питання
планування, виконання та поліпшення основних та допоміжних процесів СУЯ;
- на засідання ректорату виносилися питання організації діяльності
університету для обговорення та розробки коригувальних дій з найгостріших
проблем;
- продовжено
навчання
науково-педагогічних
працівників
з
використання дистанційних технологій навчання при викладанні навчальних
дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання; результатом роботи
курсів стала розробка та запровадження дистанційних курсів в навчальний
процес;
- науково-навчальним
центром
розроблено
та
впроваджено
автоматизовану програмну оболонку обліку та аналізу академічної
заборгованості студентів денної та заочної форм навчання; виконання
дипломних робіт (проектів); запроваджено моніторинг виконання курсових і
дипломних робіт (проектів);
- проводився щомісячний аналіз стану процесів СУЯ діяльності
університету на нарадах першого проректора з керівниками процесів;
- протягом 2014-2015 навчального року кафедрами удосконалювалося
навчально-методичне забезпечення дисциплін; індивідуально-консультативна
робота викладачів із студентами та методики викладання, проводився
моніторинг якості навчальних занять;
- кафедрами підготовлено робочі навчальні програми з дисциплін та
навчальні посібники для самостійного вивчення дисциплін для студентів І-V
курсів;
- проводився моніторинг якості наповнення та змісту навчальнометодичних комплексів навчальних дисциплін;
проводився моніторинг організації проведення науково-педагогічними
працівниками кафедр відкритих навчальних занять, який передбачав перевірку
виконання вимог Методичних рекомендацій щодо проведення відкритих
навчальних занять та взаємовідвідувань навчальних занять науково17

педагогічними працівниками кафедри. Результати моніторингу свідчать про
якісне планування графіку проведення відкритих навчальних занять на
кафедрах;
в напрямку розвитку дистанційних технологій навчання:
- подальше
формування
інформаційного
навчально-наукового
середовища шляхом динамічного збільшення кількості дистанційних курсів,
повнотекстових наукових і навчальних електронних документів, проводилася
робота щодо забезпечення якісного рівня змісту дистанційних курсів та
програмного забезпечення щодо їх підтримання;
- забезпечення безперебійної роботи телекомунікаційної системи
дистанційного навчання та вдосконалення її технічних параметрів;
- сформовано програму електронного деканату;
- досягнення повного забезпечення дистанційними курсами студентів,
які навчаються в рамках програми експерименту;
- розробка навчальних тренажерів і лабораторних емуляторів та їх
імплементацію до структури дистанційних курсів;
- забезпечення досягнення виконання ліцензійних вимог щодо
кадрового забезпечення дистанційного навчання;
- забезпечення високої інтенсивності навчального процесу у
дистанційному режимі та його поглибленні шляхом збільшення кількості
навчальних дисциплін, що вивчаються дистанційно;
- досягнення зростання показників абсолютної і якісної успішності
студентів дистанційно-заочної форми навчання.
Упродовж 2014-2015 навчального року на базі університету при участі
Інституту економіки промисловості НАН України, кафедрою економічна
кібернетика проводяться науково-методологічні семінари «Наука та вища
освіта: проблеми взаємодії та виклики сучасної модернізації».
Мета науково-методологічного семінару: обговорення проблем та
концепції стратегії розвитку економіки України.
Керівник семінару перший проректор Рогоза Микола Єгорович.
Цикл цьогорічних семінарів присвячені проблемам взаємодії науки та
вищої освіти. Було заплановано проведення 13 семінарів двічі на місяць, з яких
проведено 10 за такими темами:
1.
Модернізація у світі та Китаї.
2.
Концепція взаємодії Полтавського університету економіки і
торгівлі з Інститутом економіки промисловості НАН України.
3.
Взаємозв’язок між людською цивілізацією та модернізацією.
4.
Глобалізація та технологічна трансформація світу.
5.
Шостий технологічний уклад: глобальні виклики та ситуація в
Україні.
6.
Міжнародні та регіональні розриви в рівнях економіки.
7.
Модернізація та її оцінка.
8.
Порівняльна оцінка рівня модернізації областей Слобожанського
економічного району та вклад міст Полтавської області.
9.
Економічна та регіональна модернізація.
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10. Модернізація як повернення до загальновідомого.
11. Соціальна модернізація.
12. Екологічна модернізація.
13. Розвиток інфраструктури сучасного університету на основі
інформаційно-технологічного сервісного підходу.
14. Підприємницькі університети: відповідь освіти на виклики часу.
15. Шлях УОРИКА: трансформації у Англійському дослідному
університеті.
16. Стійкість в УОРИК: зразковий приклад.
17. Університет
ТВЕНТЕ.
Відповідь
ТВЕНТЕ:
створення
Голландського підприємницького університету.
18. Досвід розвитку європейських ринків освітніх послуг.
19. Феномен СТРАТКЛАЙДА: організаційне закріплення корисного
навчання у Шотландії. СТРАТКЛАЙД: стійкі зміни в університеті.
20. Технічний університет ЧАЛМЕРСА.
21. Університет ЙОЕНСУУ.
22. Гарвардський університет. Корні комерціалізації.
23. Університет МАКЕРЕРЕ.
24. Католицький університет ЧИЛІ.
25. Університет МОНАШ.
26. Бренд – містер лідер.
Проведено семінари за такими темами:
1. Культурна модернізація.
2. Міжнародна модернізація.
3. Наукові основи, факти та перспективи всесвітньої модернізації. Факти та
перспективи модернізації в Китаї.
4. Генетичне підприємництво американських університетів.
5. Проблеми трансформації університетів.
6. Підприємницький шлях університетської самостійності.
Загальна кількість підготовлених доповідей - 26
З доповідями у семінарах приймають участь майже всі кафедри
університету. А саме, доповіді підготували та виступили: Базавлук Н.Г.,
Барибіна Я.О., Божко В.І., Верезомська С.Ж., Воронов В., Губа Л.М., Жданова
А.В., Іваннікова М.М., Івасенко О.А., Карпенко Н.М., Котов Є.В., Кузьменко
О.К., Кулик В.А., Лисенко М.О., Ляшенко В.І., Скляр Г.П., Стрілець В.Ю.,
Тужилкіна О.В., Шаповалов В.О., Шуканов П.В., Чайка І.П.,
Із них,
- доктор економічних наук, професор – 2 чол.: Ляшенко В.І., Скляр Г.П.;
- доктор географічних наук, доцент – 1 чол.: Шуканов П.В.;
- кандидат економічних наук, доцент – 9 чол.: Барибіна Я.О., Івасенко
О.А., Котов Є.В., Кузьменко О.К., Кулик В.А., Лисенко М.О., Тужилкіна О.В.,
Чайка І.П., Шаповалов В.О.;
- кандидат технічних наук, доцент – 1 чол.: Губа Л.М.;
- кандидат історичних наук, доцент – 1 чол.: Верезомська С.Ж.
- доцент – 1 чол.: Карпенко Н.М.
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- старший викладач – 3 чол.: Іваннікова М.М., Стрілець В.Ю., Божко В.І.
(начальник відділу розвитку та інновацій ННІЦ)
- асистент – 1 чол.: Базавлук Н.Г.
- студент – 1 чол.: Жданова А.В. (ЕК-41)
- підприємець: Воронов В.В.
Доповідачі запланованих семінарів:
Гаркуша С.В.(д.е.н., доцент), Гончаренко В.В.(д.е.н., професор), Сарапин
В.В.(к.філ.н., доцент), Юрко І.В. (к.е.н., доцент)
У ході проведення науково-методологічних семінарів доповідачі
виступали з доповідями, в яких розглядалися актуальні питання. У дискусіях,
обговореннях, дебатах активно приймали участь всі присутні.
Інформація про проведення науково-методологічного семінару, план
семінару, матеріали й презентації доповідей, аудіо файли виступів розміщені в
електронному вигляді на сайті кафедри ЕК.
Всі семінари проводилися в он-лайн режимі, що дозволяло приймати
участь в семінарі з будь-якої точки країни.
Протягом навчального року керівництва університету постійно
здійснювало оцінку результативності функціонування системи управління
якістю діяльності. Результати аналізу та напрями вдосконалення управління
процесами відображені у таких документах:
1.
Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчальноорганізаційний процес»: розгляд матеріалів самоаналізу за спеціальністю
«Документознавство та інформаційна діяльність» за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра щодо проведення первинної акредитації. Постанова Вченої
ради від 19 листопада 2014 року.
2.
Про моніторинг процесу «Наукова діяльність (наукова діяльність
викладачів)»: результати роботи аспірантури університету в 2013-2014
навчальному році. Постанова Вченої ради від 17 грудня 2014 року.
3.
Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчальноорганізаційний процес»: розгляд матеріалів самоаналізу за напрямом
підготовки «Управління персоналом та економіка праці» за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра щодо проведення чергової акредитації.
Постанова Вченої ради від 17 грудня 2014 року.
4.
Про управління процесом «Післядипломна освіта»: звіт про роботу
Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів за 2014 рік та завдання на 2015 рік. Постанова Вченої ради від 21
січня 2014 року.
5.
Про моніторинг процесу «Міжнародне співробітництво»: про стан
та перспективи міжнародних зв’язків ПУЕТ. Постанова Вченої ради від 21
січня 2014 року.
6.
Про моніторинг процесів «Оперативне управління», «Наукова
діяльність»: про підсумки науково-дослідної роботи університету за 2014 рік.
Постанова Вченої ради від 18 лютого 2015 року.
7.
Про управління процесом «Аналіз системи управління з боку
керівництва»: про підсумки фінансово-господарської діяльності університету в
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2014 році. Постанова Вченої ради від 18 лютого 2015 року.
8.
Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчальноорганізаційний процес»: про якість підготовки фахівців денної форми навчання
за результатами державної атестації випускників освітньо-кваліфікаційного
рівня магістра спеціальностей:
«Бізнес-адміністрування», «Менеджмент
організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності», «Готельна і ресторанна справа», «Документознавство та
інформаційна діяльність». Постанова Вченої ради від 18 березня 2015 року.
9.
Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчальноорганізаційний процес»: про якість підготовки спеціалістів і магістрів заочної
форми навчання за результатами державної атестації випускників
спеціальностей: «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка
підприємства», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці»,
«Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в
митній справі», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Технології
зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технології
зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технології в ресторанному
господарстві», «Готельна і ресторанна справа», «Педагогіка вищої школи».
Постанова Вченої ради від 18 березня 2015 року.
10. Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчальноорганізаційний процес»: про якість підготовки бакалаврів заочної форми
навчання за результатами державної атестації випускників за напрямами
підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність», «Економіка
підприємства», «Управління персоналом і економіка праці», «Маркетинг»,
«Фінанси і кредит» (ППС «Фінанси»), «Облік і аудит», «Менеджмент» (ППС
«Менеджмент організацій»), «Харчові технології та інженерія» (ППС
«Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»,
«Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технологія
харчування»), «Готельно-ресторанна справа», «Товарознавство і торговельне
підприємництво» (ППС «Товарознавство і комерційна діяльність»,
«Товарознавство та експертиза в митній справі»). Постанова Вченої ради від 22
квітня 2015 року.
11. Про підсумки роботи університету за 2014 рік. Наказ по ПУЕТ від
12 лютого 2015 р. № 37-Н.
Протягом 2014-2015 навчального року:
Актуалізовані такі документи:
Місія вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» та політика у сфері якості; Положення про
наукове товариство студентів і аспірантів,
Положення про бібліотеку,
Інструкція про електронну доставку документів бібліотеки,
Положення про відділ аспірантури та докторантури, Методичні
рекомендації щодо дотримання вимог до оформлення протоколу,
Методичні рекомендації щодо складання плану науково-дослідної роботи
та звіту про науково-дослідну роботу кафедри,
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Положення про дипломну роботу,
Положення про порядок організації, проведення та звітності щодо
закордонних стажувань студентів університету,
Положення про відділ кадрів,
Положення про приймання, зберігання і знищення курсових робіт,
Положення про курсову роботу (проект),
Положення про клуб «Лідер».
Розроблені нові документи:
План організаційних заходів щодо реалізації Рекомендацій ХL
міжнародної науково-методичної конференції «Якість вищої освіти:
вдосконалення змісту та організації практичної підготовки студентів» до 2020
року,
Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти Вищого
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі»;
Положення про Полтавський фестиваль реклами;
Положення про Інститут заочно-дистанційного навчання;
Рекомендації щодо включення ПУЕТ в рейтинги університетів, визнані на
міжнародному рівні;
Стратегічний план розвитку інтернаціоналізації діяльності ПУЕТ;
Складений Реєстр анкет щодо моніторингу освітньої діяльності студентів
і співробітників університету.
На щотижневих засіданнях ректорату, щотижневих нарадах деканів
факультетів із завідувачами кафедр здійснюється поточне оперативне
управління та обговорення результатів виконання запланованих рішень за
окремими напрямами роботи університету (процесами). Проведено аналіз
планів роботи кафедр на 2014-2015 навчальний рік, планів роботи факультетів
на 2014-2015 навчальний рік, планів роботи структурних підрозділів на 2015
рік.
Протягом 2014-2015 навчального року науково-методичним центром
управління якістю діяльності проводилася оцінка підготовки та рецензування
навчально-методичної літератури, яка подавалася на тиражування згідно Плану
видання навчально-методичної літератури на 2014-2015 навчальний рік.
Станом на 1 липня 2015 року План видання навчально-методичної
літератури на 2014-2015 н.р. виконаний на 80,3 % (за надходженням робіт у
науково-методичний центр управління якістю діяльності) і на 62,6% (за
надходженням робіт в науково-навчальний центр). Із 147 позицій в цілому по
університету було підготовлено і здано у НМЦУЯД 118 позицій (з урахуванням
процесу зняття, переносу, включення додатково), не виконано 29 позицій, на
доопрацюванні находиться 26 позицій, подано в ННЦ 92 позиції. Протягом
навчального року було 12 позицій знято, за 11 позиціями перенесений термін
виконання, додатково внесено 9 позицій. 100% виконання плану мають 8
кафедр (тобто усі роботи подані в ННЦ): економіки підприємства, ММСІ,
бізнес-адміністрування та менеджменту ЗЕД, ПКІ, фізичного виховання, КДП,
міжнародної економіки та правознавства. Окремі кафедри мають борги за
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попередні навчальні роки: 2013-2014 н.р. – 5 позицій не виконані (кафедри:
туристичного та готельного бізнесу - 1, менеджменту - 1, управління
персоналом і економіки праці - 1, української та іноземних мов - 1, фінансової
політики, грошового обігу і кредиту – 1), 3 знаходяться на доопрацюванні
(кафедри: ЗІД – 1, ЕМС – 1, БАМЗЕД – 1); 2012-2013 н.р. – 2 позиції не
виконані (кафедри: технології та організації ресторанного господарства – 1,
технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі – 1), 2 позиції
знаходяться на доопрацюванні (кафедри: технологічного обладнання харчових
виробництв і торгівлі – 1, менеджменту – 1); 2011-2012 н.р. – 4 позиції не
виконані (ПКІ -3, ТОРГ -1), 1 позиція знаходиться на доопрацюванні (кафедра
менеджменту); 2010-2011 – 1 робота знаходиться на доопрацювання (кафедра
ТОРГ). Така ситуація з боргам має місце з урахуванням роботи з кафедрами
щодо зняття запланованих видів робіт.
Сектором ліцензування та акредитації науково-навчального центру
проведено роботу щодо формування на 2015-2016 навчальний рік проекту
плану видання навчальної, навчально-методичної та наукової літератури:
проаналізовано пропозиції кафедр та структурних підрозділів до плану
видання, визначено оптимальну необхідність щодо забезпечення навчальних
дисциплін навчально-методичними посібниками, методичними рекомендаціями
до проведення навчальних та виробничих практик, виконання курсових та
дипломних робіт (проектів), здійснено попереднє узгодження назв розробок,
обсягів, тиражу, складу авторського колективу, необхідності та доцільності
підготовки навчальних посібників Вченої ради Університету. На розгляд Вченої
ради університету у вересні 2015 року буде подано План видання навчальної,
навчально-методичної та наукової літератури на 2015-2016 навчальний рік.
В зв’язку з введенням в дію Закону України «Про вищу освіту» науковонавчальним центром спільно з науково-методичними групами з напрямів
підготовки та спеціальностей підготовлені нові навчальні плани, доопрацьовано
та внесено зміни до діючих навчальних планів за всіма напрямами підготовки
та спеціальностями. Робочі навчальні плани на 2015-2016 навчальний рік
затверджено Вченою радою університету 22 квітня 2015 року.
Протягом 2014-2015 навчального року кафедрами підготовлено та подано
на затвердження Вченої ради університету навчальні програми з вибіркових
навчальних дисциплін; розроблені робочі навчальні програми та навчальнометодичні посібники для самостійного вивчення дисциплін для студентів І-V
курсів з нововведених дисциплін.
Науково-навчальним центром спільно із заступниками деканів
факультетів, завідувачами кафедр здійснено закріплення науково-педагогічних
працівників за розробкою навчально-методичного забезпечення, навчальними
програмами з нововведених з 2014-2015 навчального року навчальних
дисциплін.
Бібліотекою університету спільно з навчально-науковим інформаційним
центром забезпечено впровадження універсального програмного комплексу
«Лібер. Електронна бібліотека». Програмний комплекс забезпечує єдиний webінтерфейс для доступу до електронної бібліотеки, всі функції, що необхідні для
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створення електронної бібліотеки, управління дозволами і правами доступу,
навігації і пошуку документів. Його основні можливості: гнучка система
управління доступом до електронних книг і документів, забезпечення
авторизованого доступу, захист книг і документів від несанкціонованого
копіювання, можливість збереження книг і документів в різних форматах,
широкі можливості пошуку, тісна інтеграція з програмним комплексом АБІС
«Absotheque», імпорт користувачів із АБІС та встановлено нову версію АБІС
«Absotheque», а саме оновлення модулів: «Каталог», «Справочники»,
«Распечатки», «Управление», «Поиск» и «Читатели». Нова версія вдосконалена
і допрацьована із урахуванням особливостей надання послуг бібліотекою в
умовах не тільки традиційного навчання, а й дистанційного згідно з сучасними
вимогами; створення і запровадження ННІЦ сучасної автоматизованої системи
подання користувачами електронних заявок на сервісне обслуговування
комп’ютерної та оргтехніки Hardware Inspector ServiceDesk (доступ до якої
здійснюється через офіційний сайт), яка з вересня 2013 року розповсюджена
для оформлення всіх категорій ІТ-послуг (мережевих, інформаційних тощо).
Станом на 1 вересня 2015 року книжкові фонди складають 420,0 тис.
примірників, з них: з них наукових видань – 220,7 тис. прим., наукових видань
177,54 тис.
Кількість електронних документів у фонді електронної бібліотеки
складає 29 тис. книг, з них 4,2 тис. книг, 24,2 тис. статей з наукових
періодичних видань, 1,2 тис. відеоматеріалів.
Електронний каталог бібліотечних ресурсів досяг 199,2 тис. записів і
дані про 330,0 тис. документів.
Модернізовано АСУ-університету шляхом розробки і постійного
удосконалення інформаційних ресурсів і технологій, оновлення навчальнонауковим інформаційним центром електронної інформаційної мережі шляхом
логічної та фізичної модернізації структури мережі та мережевого обладнання
за рахунок встановлення нових серверів та сучасного налаштування існуючих,
програмного і науково-методичного забезпечення з її функціонуванням в межах
структурних підрозділів Університету.
У ході логічної модернізації ЛОМ було створено нову топологію мережі
за принципом трирівневої архітектури Cisco та логічним розподілом на VLANпідмережі, що дало можливість зменшити кількість широкомовного трафіку,
знизити навантаження на ЛОМ, захистити робочі станції фінансових та
управлінських підрозділів від злому зі сторони ЛОМ та локалізувати
розповсюдження вірусів в межах логічної групи.
Побудовано трирівневу модель комутації, яка включає в себе ядро мережі,
рівень розподілення та рівень доступу. Рівні ядра та розподілення виконано на
сучасних комутаторах Cisco, які запрограмовані з урахуванням нової топології.
Створено базу підмереж VLAN і шлюзів, сформовано алгоритми маршрутизації
та правила розмежування доступу користувачів. Розроблено карту підмереж
VLAN з урахуванням групування та логічного розміщення підрозділів
університету. Сьогодні мережа на основі нової топології логічно розділена на
30 VLAN підмереж, кожна з яких ізольована від інших та має розмежований
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доступ тільки до необхідних інформаційних мережевих ресурсів.
Для підвищення ефективності роботи АСУ-У та оптимізації її роботи
постійно проводяться загальносистемні оновлення баз даних та програмних
модулів всіх підсистем до актуальних версій, заміна модулів підсистем
фінансового менеджменту та приймальної комісії відповідно до сучасних
вимог, постійна підтримка та супровід серверу апаратно-програмного
комплексу «ІІТ Захист з’єднань-2. Проксі захисту» для з’єднання з сервером
ЄДЕБО.
ННІЦ на ПК в навчальних аудиторіях і структурних підрозділах
встановлено більше 1500 спеціальних, спеціалізованих і прикладних
ліцензійних програм.
З метою підвищення ефективності навчального процесу за програмою
Open License укладено угоду на 2013-2016 роки з компанією Майкрософт, що
дозволило безкоштовно використовувати різноманітне ліцензійне програмне
забезпечення студентам і викладачам та безкоштовне використання в
університеті «хмарного сервісу» Office-365».
Забезпечено постійний технологічний супровід функціонування
регіонального вузла мережі «УРАН» та динамічний розподіл ресурсу по
навчальним закладам м. Полтави, оскільки університет є базовою організацією
УРАН в регіоні.
Науково-навчальним центром забезпечено подальше впровадження та
розширення можливостей використання програмного продукту «iZETA –
Автоматизована система планування, організації, управління та контролю
навчального процесу ВНЗ» на кафедрах та в структурних підрозділах за
рахунок розробки та використання модуля «Менеджер погодинного
педагогічного навантаження» (планування, облік та контроль фактичного
виконання). Здійсненна апробація впровадження модуля «Менеджер обліку
виконаного педагогічного навантаження» (планування, облік та контроль
фактичного виконання навчальної роботи штатних працівників); запроваджено
в роботу МІПК модуля «Планування, облік та контроль фактичного виконання
педагогічного навантаження». У жовтні-грудні 2014 року науково-навчальним
центром Автоматизована система планування, організації, управління та
контролю навчального процесу ВНЗ - «iZETA» встановлена на локальних
центрах дистанційного навчання і здійснюється апробація її роботи на відстані.
Розроблена методика підготовки та складання тематичного дайджесту, як
нової форми інформаційно-бібліографічних посібників; запроваджена
презентаційна форма проведення віртуальної книжкової виставки до Дня
кафедри із використанням програмного забезпечення MS Power Point та
розроблена методика її проведення. Розроблений і впроваджений проект з
електронної доставки документів (ЕДД), доставка документів здійснюється в
електронній формі (електронна пошта) за запитами користувачів.
Розроблений проект з організації відкритого доступу до фондів
загального читального залу із системою захисту фонду, яка б передбачала
комплексний підхід в застосуванні спеціального обладнання
від
несанкціонованого виносу (технологія радіочастотної ідентифікації - RFID25

технологія»). Запроваджено надання on-line доступу до електронних змістів для
читачів бібліотеки. Проведено програмно-функціональну модернізацію та
подальше фізичне розгортання локально-обчислювальної мережі університету;
змонтовано та введено до експлуатації центр незалежного електронного
оцінювання (тестування) на 50 місць (ауд. № 114); створено спеціалізовану
відеостудію (ауд. № 408) для запису та монтажу навчального відеоматеріалу
безпосередньо у відеостудії, яка також має можливість мобільно працювати в
навчальних лабораторіях кафедр та за межами університету на профільних
підприємствах, установах та інших організаціях.
Впроваджено мультимедійні комплекси в аудиторіях навчального
корпусу (№№ 330, 313, 506) та в класах на ЛЦДН (м. Суми, м. Новомосковськ,
м. Житомир, м. Харків, м. Черкаси, м. Херсон); виконано підключення 8-IP
камер відеоспостереження до загальної системи відеоспостереження
університету.
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Аналіз стану розвитку наукової складової освітньої діяльності
університету дозволив провести моніторинг визначальних напрямів наукової
роботи.
Всього за 2014-2015 навчальний рік захищено 2 докторських дисертації та
16 кандидатських.
У 2014-2015 н. р. виконувалась робота за 63 науково-дослідними темами.
З них 52 науково-дослідні теми виконувались на замовлення ПУЕТ, 10 – на
замовлення господарюючих структур, 1 – на замовлення Чернігівської
облспоживспілки. За кількістю виконуваних розробок найбільш активними
були кафедри: товарознавства продовольчих товарів (8), товарознавства
непродовольчих товарів (6, в т. ч. 4 науково-дослідні розробки виконувались на
замовлення господарюючих структур), економічної кібернетики (6),
математичного моделювання та соціальної інформатики (4, в т. ч. 3 науководослідні розробки виконувались на замовлення господарюючих структур),
економічної теорії та прикладної економіки (4), бухгалтерського обліку і аудиту
(3), експертизи та митної справи (3), менеджменту (3), правознавства (3),
управління персоналом і економіки праці (3). За звітний період планувалося
завершення 21 науково-дослідної теми, з яких по 11 завершених науководослідних розробках (52,4%) представлено звіти, оформлено акти
впровадження у навчальний процес та діяльність господарюючих структур.
Більше, ніж вдвічі в порівнянні з минулим роком зросла кількість
публікацій у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз
даних: з 37-ти у минулому до 92-х у звітному періоді (з них 24 публікації
цитуються у науко метричній базі даних Scopus).
У 2014-2015 н. р. науково-педагогічними працівниками ПУЕТ отримано
12 патентів на корисні моделі.
Видано 16 монографій, що на 2 менше, ніж у минулому навчальному
році. З них лише 5 за планом видання наукової літератури 2014-2015 н. р.
За звітний період проведено 23 конференції різних статусів (21 у
минулому навчальному році), зокрема:
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15 Міжнародних (9 у 2013-2014 н. р.), з них: 8 Інтернет-конференцій, 2
спільно з іншими ВНЗ;
4 Всеукраїнських (7 у 2013-2014 н. р.), з них: 1 Інтернет-конференція, 2
спільно з іншими ВНЗ;
1 Регіональна, студентська (3 у 2013-2014 н. р.);
3 Внутрішньовузівських, студентських (2 у 2013-2014 н. р.).
В рамках укладених договорів та угод про наукове співробітництво між
ПУЕТ та Академією економічних наук України, Інститутом економіки
промисловості Національної академії наук України, Національною комісією
цінних паперів та фондового ринку, Федерацією професійних бухгалтерів і
аудиторів
України,
Всеукраїнською
громадською
організацією
«Всеукраїнський бухгалтерський клуб», редакцією всеукраїнського видання
«БАЛАНС – БЮДЖЕТ», Українською Асоціацією маркетингу, Спілкою
економістів України, Департаментом економічного розвитку Полтавської
обласної державної адміністрації, Спілкою підприємців Полтавщини,
Комунальною установою «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної
ради, Полтавським регіональним центром з інвестицій та розвитку, ДП
«Полтавастандартметрологія» та ін. в університеті проведено низку засідань
круглих столів, науково-практичних семінарів та інших наукових заходів.
В межах реалізації «Програми розвитку підприємництва в м. Полтава на
2013-2014 роки», «Програми розвитку підприємництва в м. Полтава на 20152016 роки», «Комплексної програми розвитку малого підприємництва у
Полтавській області на 2013-2014 роки» в університеті продовжив свою
діяльність створений у 2013 р. Молодіжний бізнес-центр ПУЕТ (керівник –
к.е.н., доцент Юрко І. В.).
Молодіжним бізнес-центром у 2014-2015 н. р. проведено:
- 4 тренінги (32 години) за тематикою: «Шлях до успіху в підприємництві»;
«Вибір підприємницької ідеї для майбутнього бізнесу»; «Як правильно обрати
формат ведення бізнесу?»; «Клієнт завжди правий!»;
- 5 засідань круглих столів за участю підприємців, потенційних інвесторів
та представниками влади;
- виїзне заняття в Центр надання адміністративних послуг Полтавської
міської ради;
- навчальні курси з бізнес-планування (курси прослухали 109 студентів
ПУЕТ; створено 95 бізнес-проектів);
- навчання молоді основам підприємницької діяльності (спільно з
комунальною установою «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної
ради);
- методичний консиліум для методистів районних (міських) методичних
об’єднань учителів економіки та учителів економіки загальноосвітніх
навчальних закладів (спільно з Полтавським обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського);
- університетський конкурс на кращий бізнес-план.
В рамках проекту «Молодь обирає бізнес» студенти ПУЕТ взяли участь в
обласному конкурсі бізнес-планів. На конкурс від університету подано 41
27

проект студентів, котрі вивчали або вивчають дисципліну «Бізнес-план» та
випускників навчання в Молодіжному бізнес-центрі ПУЕТ. До фіналу конкурсу
потрапили 12 наших проектів. За результатами обговорення експертів
презентованих робіт всі три призові місця посіли проекти студентів ПУЕТ: 1
місце – робота Плахтія Владислава (керівник асистент Іржавська Л. В.); 2 місце
– робота Фесуна Олександра (керівник к.е.н., доцент Юрко І. В.); 3 місце –
робота Галаки Віталія (керівник асистент Іржавська Л. В.). Проекти-переможці
рекомендовано до участі у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів.
Протягом звітного періоду в ПУЕТ функціонувало 47 наукових
студентських об’єднань (гуртків, клубів тощо), до участі у роботі яких було
близько 1200 студентів (на рівні минулого року).
За звітний рік всього понад 1000 студентів університету очно чи заочно
брали участь у міжнародних, всеукраїнських, внутрішньовузівських
конференціях (як для студентів та молодих вчених, так і за участю науковопедагогічних працівників), проведених в ПУЕТ та на запрошення ВНЗ України
чи інших країн. Це: VIІ Всеукраїнська науково – практична конференція
молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування
здорового способу життя у молоді» (Одеська національна академія харчових
технологій, м. Одеса, 4-5 листопада 2014 р.); Всеукраїнська науково-практична
Інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Фінансові аспекти
розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (Хмельницький
національний університет, м. Хмельницький, 20 листопада 2014 р.);
PROBLEMS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS:
International conference, Montreal, Канада, м. Монреаль, 28 листопада 2014 р.);
XIII Міжнародна студентська науково-практична Інтернет-конференція
«Інновації в науці та техніці» (Київський національний технічний університет
«Київський політехнічний інститут», м. Київ, 1–10 грудня 2014 р.); Міжнародна
науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Majesty of
marketing» (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м.
Дніпропетровськ,
3 грудня 2014 р.); Всеукраїнська науково-практична
конференція молодих вчених «Фінансові технології розв’язання економічних
проблем» (Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв, 18
грудня 2014 р.); ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення
та перспективи сучасної науки» (Буковинська економічна фундація, м.
Чернівці, 27-28 грудня 2014 р.); Дванадцята науково-практична конференція
студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх
вплив на ефективність діяльності підприємства» (28 квітня 2015 р., інтернетформат); Міжнародна студентська науково-практична Інтернет- конференція
«Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції»
(Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 17 квітня 2015 р.);
XXXV Международная научно-практическая конференция для студентов и
учащихся «Инновационный потенциал молодежи в современном мире»
(Белорусский
торгово-экономический
университет
потребительской
кооперации, г. Гомель, 5-7 мая 2015 г.); VI студентська наукова конференція
«Безпека людини і суспільства в сучасних умовах життєдіяльності»
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(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 1415 травня 2015 р.) та ін.
У 2014-2015 навчальному році всіма магістрами університету
опубліковано 198 статей у збірнику наукових робіт магістрів ПУЕТ. Хоча цей
показник на 91 одиниць менше, ніж у минулому звітному періоді (у зв’язку з
меншим обсягом випуску студентів).
Учасниками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади стали 27
студентів ПУЕТ (що на 4 особи менше, ніж у минулому навчальному році).
Якісний показник результатів участі хоча дещо зріс порівняно з минулим
періодом (з 6,4% до 11,1% переможців від загальної кількості учасників), все ж
потребує удосконалення. Призові місця посіли: Тараненко Вікторія Сергіївна,
студентка групи МЕ-41 - диплом ІІІ ступеня з напряму «Міжнародна
економіка»; Чмихун Філіп Романович, студент групи МЕ-41- диплом ІІІ
ступеня з напряму «Міжнародна економіка»; Коваленка Ігор Васильович,
студент групи М-41 - диплом ІІІ ступеня з напряму «Маркетинг».
Пуетівці були активними учасниками інших студентських олімпіад:
Другої Всеукраїнської Олімпіади з менеджменту серед молоді в
рамках Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості»
(студентки групи БА-51м Блажко Марта Ігорівна та Галько Анастасія Віталіївна
стали фіналістами в номінації «Кращі практики та методи менеджменту»;
студентка групи МОА-51м Кочерга Тетяна Анатоліївна – фіналістом в
номінації «Системи менеджменту якості»);
Щорічної Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування
(команда з 4-х студентів-переможців першого етапу була відряджена з 11 по 14
вересня 2014 р. до Хмельницького національного університету другому етапі
змагань); сподіваємось на успіхи наших студентів і у вересні 2015 р., адже 4
кращих рекомендовано до участі у II етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади з програмування на базі Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».
За результатами участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу
наукових робіт студентів з природничих, технічних, гуманітарних наук у 20142015 навчальному році отримано 4 нагороди: 2 дипломи ІІ ступеня (наукові
керівники – д.е.н., проф. Шкурупій О.В., ас. Сергійчук В.О.); 2 дипломи ІІІ
ступеня (наукові керівники – к.е.н., доц. Пожар А.А., к.філос.н., доц. Усанов
І.В.). У минулому навчальному році 7 студентів ПУЕТ стали призерами
конкурсу.
Більше ніж вдвічі знизився показник результативної участі студентів у
Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт. У 2014-2015 н. р. отримано лише
дві призові нагороди (7 – у минулому році): отримано 1 дипломи І та 1 диплом
ІІ ступеня (науковий керівник обох дипломних проектів д.е.н., проф. Березін
О.В.).
Студенти ПУЕТ були учасниками інших наукових заходів, зокрема:
З 2 по 8 лютого 2015 р. студенти факультету фінансів і обліку
Продай Ірина, Соляник Катерина та Пилипенко Ігор взяли участь у Зимовій
школі –2015 на тему «Цінності в економіці та бізнесі», що проходила на базі
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Української академії банківської справи Національного банку України (м.
Суми).
Тренінг – SMART (ПУЕТ, клуб «Лідер», 17 грудня 2014 р.). Тренінг
із самоменеджменту започаткував новий цикл тренінгів з управління.
Молодіжний Internet-форум «Молодь та Україна – творимо
майбутнє разом!» (ПУЕТ, 20 листопада 2014 року).
На щорічний конкурс студентських наукових робіт «Від
студентського самоврядування – до самоврядування громад» у 2014-2015 н. р.
направлено 6 робіт. З них автори двох отримали другу (керівник роботи – к.е.н.,
доц. Білоброва Т. О.) та третю (наукові керівники к.і.н., доц. Нестуля С. І.,
Делія О. В.) премії.
У звітному періоді для участі у стипендіальній програмі Фонду В.
Пінчука «Завтра.UA» було направлено лише 13 робіт (попри встановленій для
ПУЕТ квоти у 21 роботу (в минулому році квоту заповнили на 100%). Всі
роботи пройшли перший етап відбору, 2 роботи визнано кращими (1 – у 20132014 н. р.), а її автори стали стипендіатами фонду (студентка групи УПЕП-41
Стус Катерина Андріївна, науковий керівник д.е.н., проф. Костишина Т. А. та
студентка групи МЕ-41 Шевченко Марія Олександрівна, науковий керівник
к.е.н., доц. Білоброва Т. О.).
Позитивними тенденціями наукової діяльності в університеті за 20142015 навчального року є наступні.
1. Результативна робота з підготовки та захисту докторських та
кандидатських дисертацій.
2. Досягнення запланованих параметрів щодо публікацій у зарубіжних
виданнях, проведення конференцій та інших заходів наукового характеру.
3. Забезпечення відповідності науково-дослідних тем, які відкривались у
звітному році, напрямам та програмам підготовки студентів університету;
своєчасна реєстрація в УкрІНТЕІ нових тем та позитивна динаміка щодо
кількості виконуваних науково-дослідних розробок.
4. Збільшення кількості публікацій у наукометричних базах даних.
Напрямами для удосконалення залишаються:
- узагальнення і самоаналіз показників, які засвідчують рівень наукової та
професійної активності науково-педагогічних працівників;
- постійне підвищення кваліфікації дослідників, згуртованих навколо
керівників наукових шкіл (напрямів наукових досліджень);
- забезпечення впровадження результатів наукової діяльності у практику
господарювання;
- забезпечення наявності публікацій іноземною мовою у рецензованих
закордонних виданнях та наукових виданнях України, включених до
наукометричних баз даних, рекомендованих Міністерством освіти і науки
України;
- збільшення кількості цитувань публікацій у наукометричних базах
даних;
- дотримання позитивної тенденції залучення талановитої студентської
молоді до дослідницьких програм кафедр;
30

- забезпечення кафедрами комплексної підготовки учасників І етапу до
участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського
конкурсу наукових та дипломних робіт;
- залучення студентів до участі у стипендіальній програмі Фонду В.
Пінчука «Завтра.UA».
ПАТЕНТИ,
отримані у 2014-2015 навчальному році
З
№

0

1

Назва

№
патенту

1
Спосіб
бактерицидного
знезараження сипучих
харчових продуктів

93489

2
Процес
виробництва напою
селерового вітамінізованого
3
Полімерна
композиція
триботехнічного
призначення
4
Процес
виробництва напою
ревеневого вітамінізованого
5
Спосіб
приготування смузі
"Насолода"

95036

6
Спосіб
приготування смузі
"Загадковий"

98464

7
Спосіб
виробництва напоїв
вітамінізованих "Топіфрутяблуко"
8
Спосіб
виробництва напоїв
вітамінізованих "Топіфрутапельсин"
9
Спосіб
виробництва напоїв
вітамінізованих "Топіфрутслива"
1
Спосіб
виробництва напоїв
вітамінізованих "Топіфрутлимон"
1
Спосіб
приготування смузі
"Топіфрут"

98465

Винахідники

Дата
реєстрації в
державному
реєстрі

Власник

Семенов А.О., 10.10.201
Кожушко
4
Г.М.,
Дугніст Л.В.,
Семенова Н.В.
Тюрікова І.С. 10.12.201
4
Федусь Г.М., 12.01.201
Старченко С.І. 5

ПУЕТ

Тюрікова І.С.

26.01.201
5
Тюрікова І.С., 27.04.201
Пересічний
5
М.І.
Тюрікова І.С., 27.04.201
Пересічний
5
М.І.
Тюрікова І.С. 27.04.201
5

ПУЕТ

98466

Тюрікова І.С.

27.04.201
5

ПУЕТ

98467

Тюрікова І.С.

27.04.201
5

ПУЕТ

98468

Тюрікова І.С.

27.04.201
5

ПУЕТ

98889

Тюрікова І.С., 12.05.201
Пересічний
5

ПУЕТ

95761

96193
98463

ПУЕТ
ПУЕТ

ПУЕТ
ПУЕТ
ПУЕТ
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З
№

Назва

№
патенту

Дата
реєстрації в
державному
реєстрі

Винахідники

Власник

М.І.
2

1
Спосіб
приготування
основи для смузі із
топінамбура з
використанням волоського
горіха

98890

Тюрікова І.С., 12.05.201
Пересічний
5
М.І.

ПУЕТ

МОНОГРАФІЇ,
видані у 2014-2015 навчальному році
№
з/п

Назва

Автори

Видавниц
тво

О
бсяг
д.а.

П
риміт
ка

за ред. В.В.
Апопія,
П.Ю.
Балабана

Львів «Новий 32,69 п/п
Світ - 2000»
2014

Сукманов
В.А.

Донецк:
ДонНУЭТ,
2014

492 с. п/п

Педченко
Н.С.,
Стрілець
В.Ю.

– Полтава:
РВЦ ПУЕТ,
2014

12,8

з/п

Культурно-освітня
діяльність Оніпко Т.В.
споживчої кооперації України в
20-ті рр. ХХ ст.: монографія / Т.
4
В. Оніпко. – Полтава: РВВ
ПУЕТ, 2014. – 301 с.

Полтава:
ПУЕТ, 2014

17,5

з/п

Єгоричева С.Б. Формування та
5
реалізація фінансового

Полтава : РВЦ 12,8
ПУЕТ, 2014

з/п

Внутрішня торгівля України:
проблеми і перспективи
розвитку : монографія / І.М.
Копич,
О.О. Нестуля [та ін.] ; за
1
ред. В.В. Апопія, П.Ю. Балабана
– Львів : «Новий Світ - 2000»,
2014. – 565 [3] с.
Стабилизация качества куриного
яйца и полуфабрикатов на его
основе
высоким
давлением:
монография
/ В.А. Сукманов,
2
А.В. Иванченко, В.Л. Дебелый,
А.А.
Малич.
Донецк:
ДонНУЭТ, 2014. - 492с.
Бюджетний потенціал регіону:
оцінка та перспективи розвитку:
монографія / Н. С. Педченко, В.
3
Ю. Стрілець. – Полтава : ПУЕТ,
2014. – 220 с.

Єгоричева
С.Б.,
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№
з/п

Назва

потенціалу територіальних
громад : монографія / С.Б.
Єгоричева, О.В. Тимошенко. Полтава : РВЦ ПУЕТ, 2014. –
205 с.
Березін О.В., Животенко В.О.
Антикризове управління
аграрними підприємствами:
6
теорія та механізми реалізації. :
Монографія. – Полтава:
«Дивосвіт», 2014. – 188 с.
Зміна методології
бухгалтерського обліку в
електронному середовищі / В.А.
Кулик // Актуальні питання
обліку, аналізу і аудиту: теорія та
практика:
[колективна
7
монографія у 2 т. / за ред. П.Й.
Атамас.] – Дніпропетровськ :
ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 2 –
408 с. (С. 79-85). (Міжнародна
науково-метрична база РИНЦ)
Бондар-Підгурська О.В.
Формування механізмів стійкого
зростання економіки на шляху до
сталого розвитку України //
Формування механізму стійкого
розвитку
економіки: теорія та
8
практика: Колективна
монографія. – Дніпропетровськ:
ФОП Дроб’язко С.І., 2014. –
438с. – С. 138-143.

Автори

Видавниц
тво

О
бсяг
д.а.

П
риміт
ка

Тимошенко
О.В.

Березін О.В., Полтава:
Животенко «Дивосвіт»,
В.О.
2014

17

п/п

Кулик В.А.

Дніпропетровс С. 79- п/п
ьк : ФОП
85
Дробязко С.І.,
2014

БондарПідгурська
О.В.

Дніпропетровс С.
ьк: ФОП
138Дроб’язко С.І., 143.
2014

п/п

Кушнир
Л.Л. Организационный Кушнир Л.Л. СПб. : НПК
С. 17– п/п
9
опыт ресурсного обеспечения
«РОСТ», 2014 23.
экономики СССР в аспекте
решения проблемы новой
индустриализации // Новая
индустриализация России.
Теоретические и управленческие
аспекты : монография / под
научн. ред. д.э.н. Н.Ф.
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№
з/п

0

1

2

3

4

Назва

Газизуллина. – СПб. : НПК
«РОСТ», 2014. – С. 17–23.
Кушнір
Л.Л. Село Капустяни в
1
історії Брацлавщини: від першої
писемної згадки – до початку
1920-х рр. (історія села і краю в
документах, історичних
дослідженнях, народних
переказах та спогадах
сучасників) : монографія. –
Полтава : ТОВ «Фірма
«Техсервіс», 2014. – 106 с.
Икономиката
на Бьлгария и
1
Европейския сьюз – сьвременни
предизвикателства и подходи за
решения
(Егорычева С.Б.,Юрко И.В.,
Любимов Н.О., Мельник С.И.,
Кулик В.А., Деньга С.Н.,
Ночовная Ю.А., Прохар Н.,
Хоменко Н., Карпенко О.,
Карпенко Н., Иванникова М.,
Чернявская Е., Лысенко М,
Барыбина Я.)
Маркетингове
управління
1
споживачами послуг :
монографія / В. І. Перебийніс, В.
М. Трайно. – Полтава : ПУЕТ,
2015. – 323 с.
Сучасні
аспекти використання
1
грибної сировини в технологіях
мясних та мясомістких продуктів
: монографія / Ю. А. Ястреба, В.
М. Пасічний. – Полтава : ПУЕТ,
2015. – 150 с.
Управління
розвитком соціально1
економічних систем у новій економіці : монографія / [колектив
авторів] ; за заг. ред. Л. М. Шимановської-Діанич. – Полтава :
ПУЕТ, 2015. – 358 с.
Обліково-аналітичне
1

Автори

Видавниц
тво

О
бсяг
д.а.

П
риміт
ка

Кушнір Л.Л. Полтава : ТОВ 106 с. п/п
«Фірма
«Техсервіс»,
2014

Колектив
авторів

София, 2015

п/п

Перебийніс Полтава,
В. І., Трайно ПУЕТ, 2015
В. М.

18,8

план
20132014
н. р.

Ястреба Ю. Полтава,
А., Пасічний ПУЕТ, 2015
В. М.

8,7

п/п

Колектив
Полтава :
авторів за
ПУЕТ, 2015
заг. ред.
Л. М. ШимановськоїДіанич
Самбурська Полтава :

20,8

з/п

16,8

з/п
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№

Назва

з/п

забезпечення управління
основними засобами: теорія і
практика (на прикладі
підприємств водопровідноканалізаційного господарства) :
монографія. – Полтава : ПУЕТ,
2015. – 289 с.
Технологія
харчової продукції з
1
використанням волоського
горіха: теорія і практика :
монографія. – Полтава : ПУЕТ,
2015. – 203 с.

5

6

Автори

Видавниц
тво

Н.І.

ПУЕТ, 2015

Тюрікова
І.С.

Полтава :
ПУЕТ, 2015

О
бсяг
д.а.

11,8

П
риміт
ка

п/п

Конференції, засідання круглих столів, семінарів та ін. заходи
наукового характеру, проведені у 2014-2015 навчальному році
№

Вид заходу

VI1
Міжнародна
науковопрактична
конференція
ХІХ
2
Міжнародна
науковометодична
конференція
Міжнародна
3
науковопрактична
Інтернет –
конференція
ІІ 4
Міжнародна
науковопрактична
конференція

Назва конференції (засідання
круглого столу, семінару тощо)

Кафедра
(підрозділ)

Термін
проведення

Міжнародні конференції
Управління персоналом в
Кафедра
ХХІ столітті: розвиток,
управління
формування
персоналом і
конкурентоспроможності,
економіки
оплата праці
праці
Проблеми економічної
Кафедра
кібернетики 2014
економічної
кібернетики
(спільно з
ДНУ, ДНТУ)
Проблеми і перспективи
Кафедра
розвитку фінансової системи фінансової
України в умовах формування політики,
нового світового фінансовогрошового
економічного порядку
обігу і
кредиту
Мова і міжкультурна
Кафедра
комунікація
української та
іноземних мов

19-26
вересня
2014 року

2-3
жовтня
2014 року

1-6
жовтня
2014 року

10-11
жовтня
2014 року
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№

Вид заходу

Назва конференції (засідання
круглого столу, семінару тощо)

Кафедра
(підрозділ)

Міжнародна
5
науковопрактична
Інтернетконференція
Міжнародна
6
науковопрактична
конференція

Бухгалтерський облік в
управлінні підприємством:
проблеми теорії та практики

Кафедра
20-23
бухгалтерсько жовтня
го обліку і
2014 року
аудиту

Актуальні проблеми та
перспективи розвитку
харчових виробництв,
готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу
(присвячена 40-річчю
заснування факультету
харчових технологій,
готельно-ресторанного і
туристичного бізнесу)
Теорія і практика
забезпечення ефективного
розвитку суб’єктів ринку

Кафедри
факультету
ХТГРТБ

20-21
листопада
2014 року

Кафедра
економіки
підприємства

28
листопада
2014 року

«Якість вищої освіти:
вдосконалення змісту та
організації практичної
підготовки студентів»
XL International Scientific and
Practical Conference «Quality
of higher education: content
improvement and organization
of students’ practical training»
Актуальні проблеми теорії і
практики експертизи товарів
IІ International Scientific and
Practical Internet - Conference
«Actual problems of the theory
and practice of expertise of
goods»
Сучасне матеріалознавство та
товарознавство: теорія,
практика, освіта IІ
International Scientific and
Practical Internet - Conference
«Modern materials science and

Науковометодичний
центр
управління
якістю
діяльності

26-27
лютого
2015 року

ІІІ7
Міжнародна
науковопрактична
Інтернет –
конференція
XL8
Міжнародна
науковометодична
конференція
(посвідчення
УкрІНТЕІ
№771 від
12.12.14 р.)
ІІ 9
Міжнародна
науковопрактична
Інтернетконференція
ІІ 1
0 Міжнародна
науковопрактична
Інтернетконференція

Термін
проведення

Кафедра
18-20
експертизи та березня
митної справи 2015 року

Кафедра
25-26
товарознавств березня
а
2015 року
непродовольч
их товарів
36

№

Вид заходу

Назва конференції (засідання
круглого столу, семінару тощо)

Кафедра
(підрозділ)

Термін
проведення

commodity research: theory,
practice and education»

V1
1 Міжнародна
науковопрактична
Інтернетконференція
Міжнародна
студентська
науковопрактична
інтернетконференція
VІІ
1
2 Міжнародна
науковопрактична
Інтернетконференція

3

4

1
Міжнародна
науковопрактична
конференція
(Посвідчення
УкрІНТЕІ
№772 від
12.12.14)
1
Міжнародна
науковопрактична
конференція
(Посвідчення
УкрІНТЕІ

«Мережевий бізнес і
внутрішня торгівля України
та країн СНД»
V International Scientific and
Practical Internet - Conference
«Network business and
domestic trade of Ukraine and
countries of CIS»
Перспективи розвитку обліку,
контролю та аналізу у
контексті євроінтеграції

«Інституційний розвиток
соціально-економічних
систем: національна
економіка у глобальному
середовищі»
VІІ International Scientific and
Practical Internet - Conference
«Institutional development of
socio -economic systems: the
national economy in a global
environment»
Менеджмент розвитку
соціально-економічних
систем у новій економіці
International Scientific and
Practical Conference
«Management of development
of socio -economic systems in
the new economy»
Маркетингова діяльність
підприємств: сучасний зміст
International Scientific and
Practical Conference
«Marketing activity of
enterprises: modern content»

Кафедра
15-16
комерційної
квітня
діяльності та 2015 року
підприємницт
ва

спільно з
Одеським
національним
економічним
університето
м
Кафедра
економічної
теорії та
прикладної
економіки

17 квітня
2015 року

Кафедра
менеджменту

14-15
травня
2015 року

Кафедра
маркетингу

28-29
травня
2015 року

23-24
квітня
2015 року
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№

Вид заходу

Назва конференції (засідання
круглого столу, семінару тощо)

Кафедра
(підрозділ)

Термін
проведення

№773 від
12.12.14)

5

1
ХХХІІ
Міжнародна
історикоправова
конференція

I 1
Всеукраїнськ
а науковопрактична
конференція

ІV2
Всеукраїнськ
а науковопрактична
Інтернет –
конференція
VI3
Всеукраїнськ
а науковопрактична
конференція

«Сила права і право сили:
історичний вимір та сучасне
бачення проблеми»,
присвячена 70-річчю
перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні.

Кафедра
правознавства
спільно з
Міжнародно
ю асоціацією
істориків
права,
Інститутом
держави і
права ім. В.
М.
Корецького
Національної
академії наук
України
Всеукраїнські конференції
Людина в інформаційному
Кафедра ДІД
просторі (спільно з
Кременчуцьким національним
університетом імені Михайла
Остроградського,
Луганським національним
університетом імені Тараса
Шевченка)
Економіка сьогодні:
Кафедра
проблеми моделювання та
економічної
управління
кібернетики

28-31
травня
2015 року

Інформатика та системні
науки

19-21
березня
2015 року

Кафедра
математичног
о
моделювання
та соціальної
інформатики

12-13
листопада
2014 року

15-17
грудня
2014 року
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№

Вид заходу

ІV4
Всеукраїнськ
а науковопрактична
конференція
ІХ1
Регіональна
наукова
конференція
студентів,
магістрантів,
аспірантів
ХХХVІІІ
1
наукова
студентська
конференція
наукова
2
студентська
конференція

наукова
3
студентська
конференція
Засідання
1
круглого
столу

Засідання
2
круглого
столу

Назва конференції (засідання
круглого столу, семінару тощо)

Кафедра
(підрозділ)

Термін
проведення

Традиції та інновації розвитку Кафедра
4 червня
приватного права в Україні:
правознавства 2015 року
освітній вимір
Регіональні конференції
Актуальні проблеми
Кафедра
комунікативної та
ділової
професійної компетенції:
іноземної
мовний та соціокультурний
мови
аспекти
Внутрішньовузівські конференції
Актуальні питання розвитку
Науковоекономіки, харчових
організаційни
технологій та товарознавства й відділ, всі
(за підсумками науковокафедри
дослідних робіт студентів за
2014 рік)
Актуальні проблеми теорії та Кафедра
практики міжнародної
міжнародної
економіки в умовах
економіки
глобальної трансформації (зі
спеціальності (напряму
підготовки) "Міжнародна
економіка")
Україна в роки Другої
Кафедра
світової війни (1939-1945)
педагогіки,
культурології
та історії
Засідання круглих столів
Проблеми теорії і практики
Кафедра
управління бізнесом:
бізнесменеджмент, логістика,
адмініструван
право, зовнішньоекономічна
ня та
діяльність, бізнес-освіта
менеджменту
ЗЕД
Регіональне Представництво Кафедра
Індустріального Гендерного
маркетингу
Комітету з Реклами в
Полтавській області.
Громадський контроль та

13
листопада
2014 року

21-22
квітня 2015
року

Квітень
2015 року

5 травня
2015 року

19 вересня
2014 року

03
листопада
2014 року
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№

Вид заходу

Назва конференції (засідання
круглого столу, семінару тощо)

Кафедра
(підрозділ)

Термін
проведення

саморегулювання в рекламній
галузі

Засідання
2
круглого
столу
Засідання
3
круглого
столу (І етап)

Механізм забезпечення
стабільності фінансового
сектору України в сучасних
умовах
Управління персоналом у
ХХІ столітті: стан та стратегії
розвитку

Засідання
круглого
столу (ІІ
етап)

Управління персоналом в
контексті формування
конкурентних переваг
підприємства

Засідання
3
круглого
столу
Засідання
4
X
ювілейного
круглого
столу
Засідання
5
круглого
столу

Актуальні проблеми
міжнародного бізнесу:
сучасна теорія і практика
в рамках святкування
Всесвітнього Дня захисту
прав споживачів

Науково1
практичний
семінар
Науковопрактичний
семінар
Науковопрактичний
семінар
Практичний
семінарпрактикум

Кафедра
фінансів

13
листопада
2014 року

Кафедра
управління
персоналом і
економіки
праці
Кафедра
управління
персоналом і
економіки
праці
Кафедра
міжнародної
економіки
Кафедра
експертизи та
митної справи

16 грудня
2014 року

Проблеми та перспективи
Кафедра
розвитку мережі туристичних туристичного
інформаційних центрів в
та готельного
Полтавській області
бізнесу
Науково-практичні семінари
Останні зміни в
Кафедра
законодавстві. Звітність за 3-й бухгалтерськ
квартал 2014 р.
ого обліку і
аудиту *
Зміни в законодавстві і
особливості
заповнення
звітності за 9 місяців
Податок на додану вартість
в світлі останніх змін та
роз’яснень
Податок на прибуток

9 квітня
2015 року

Лютий
2015 року

16 лютого
2015 року
16 березня
2015 р.

24 вересня
2014 року
Жовтень
2014 року
26
листопада
2014 року
Листопад
2014 року
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№

Вид заходу

Назва конференції (засідання
круглого столу, семінару тощо)

Готуємося
звітності

зі стандартизації і технічного
регулювання на ринку товарів
та послуг
Наука та вища освіта:
проблеми
взаємодії
та
виклики
сучасної
модернізації

Кафедра
експертизи та
митної справи
Кафедра
економічної
кібернетики

12
листопада
2014 року

Науково4
практичний
семінар
Науково5
практичний
семінар

Якість та безпека товарів
народного споживання

Кафедра хімії

03 грудня
2014 року

цикл
1
0 науковометодологічн
их семінарів

річної

Термін
проведення
03 грудня
2014 року

Науковопрактичний
семінар
Науково2
практичний
семінар
Науково3
методологічн
ий семінар

Семінар6
практикум
Семінарпрактикум
Семінарпрактикум
Науково9
практичний
семінар

до

Кафедра
(підрозділ)

Звітність за міжнародними Кафедра
стандартами
фінансової фінансів
звітності: реалії, виклики та
застереження
Річна звітність
Кафедра
бухгалтерсько
го обліку і
ПДВ
2015:
актуальні
аудиту*
питання і відповіді
Трудові правовідносини в
особливих умовах
Криза фінансового сектору Кафедра
України: причини виникнення міжнародної
і перспективи подолання (для економіки
державних
службовців
апаратів
та
структурних
підрозділів
районних
державних
адміністрацій,
вперше
прийнятих
на
державну службу)
Наука та вища освіта
Інститут
економіки
промисловост
і НАН
України,
кафедра
економічної
кібернетики
ПУЕТ

21
листопада ,
03 грудня,
19 грудня
2014 року

19 грудня
2014 року

Січень 2015
року
Березень
2015 року
Квітень
2015 року
Лютий 2015
року

протягом
року
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№

Вид заходу

Назва конференції (засідання
круглого столу, семінару тощо)

Кафедра
(підрозділ)

Термін
проведення
22-23
травня 2015
року

Всеукраїнськ
1
Проблеми
математичного Кафедра
1 ий науковий моделювання
ДІДЕС
семінар
телекомунікаційних систем
Інші заходи наукового характеру
20
Молодіжний
1
Молодь та Україна: творимо
Кафедра
листопада
Іnternetмайбутнє разом
менеджменту
2014 року
форум
ЖовтеньІ тур
2
з природничих, технічних та
НауковоВсеукраїнськ гуманітарних наук
організаційни грудень
2014 року
ого конкурсу
й відділ,
наукових
кафедри
робіт
студентів
СіченьІ етап
3
за всіма спеціальностями
всі кафедри
лютий 2015
Всеукраїнськ
ПУЕТ
року
ої
студентської
олімпіади
13–14
Тренінг
4
«Розвиток комунікаційних
Молодіжний
лютого
здібностей» (у рамках
бізнес-центр
2015 року
програми "Започаткування
власної справи" )
17 лютого
Конкурс
5
«Мій перший Start-up:
Кафедра
2015
р.
бізнессьогодні – мрія, а завтра –
міжнародної
проектів
власний бізнес»
економіки
ІІ 6
«Я хочу жити в якісному
кафедра хімії 16 березня
2015 року
Регіональний світі», присвяченого Дню
конкурс
захисту прав споживача
науководослідних
робіт та
проектів із
хімії
* спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Всеукраїнський
бухгалтерський клуб» редакцією всеукраїнського видання «БАЛАНС –
БЮДЖЕТ», відповідно до договору про творчу співпрацю.
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Одним із важливих напрямів ефективного розвитку Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» є
міжнародне співробітництво.
На 1 вересня 2015 року продовжено співпрацю за 87 угодами з ВНЗ та
установами з 30 країн світу.
42

За звітний період університетом створено умови для участі студентів у
програмах стажування та проходження навчально-виробничої практики за
кордоном. Зокрема, студенти різних спеціальностей університету проходять
стажування у: США (літня програма стажування «Work & Travel» - 15
студентів), Туреччині (мережа готелів Papillon Hotels, готелі Spice Hotel&SPA,
Gloria Hotels&Resorts, Kaya Palazzo Resort, Cornelia De Luxe Resort, Baia Lara
Hotel, Ramada Resort Lara, Baskent Cazinosu, Regnum Carya Golf and SPA Resort,
Maxx Royal - 79 студентів), Німеччині (ХОГО «МультіКультіУА», програми
ZAV, ZAV 2 (Hotel & Restaurant) – 8 студентів), Греції (Aquis Arina Sand Hotel,
Porto Carras, Fodele Beach – 3 студенти), Польщі («SOJ p.zo.o», ТОВ «Andrix» 2 студенти), Іспанії (Школа серфінгу і кайтсерфінгу ЗупаркФарма - 1 студент),
Росії (ТОВ «Ф-арт», рекламне агентство «A Time Line» – 2 студенти).
На 1 вересня 2015 року 11 студентів ПУЕТ навчаються паралельно у двох
вищих навчальних закладах з метою одночасного отримання двох дипломів:
ПУЕТ і: Академії готельного бізнесу та громадського харчування у Познані
(Польща), Швейцарської Школи Туризму і Готельного господарства
(Швейцарія), Університету фінансів та адміністрування (Чехія), Університету
Нікосії (Кіпр), Університету прикладних наук Шмалькальден, Амстердамського
університету (Нідерланди), Академії ім. Леона Козьминського (Польща),
Единбурзького університету (Великобританія), Університету Матея Бела
(Словацька Республіка).
За звітний період було залучено 12 іноземних фахівців до навчального
процесу в університеті: спеціаліста з управління персоналом Олафа
Саксегаарда (Норвегія), економіста Дослідницького інституту Дайва Казуто
Фунабаши (Японія), лектора Бакинського слов’янського університету Яшара
Алхасова (Азербайджан), координатора Стипендіальної програми Німецької
економіки Мартіна Ройтера, лектора Інституту мов Мубаріса Мамедова
(Німеччина), викладачів Інституту Конфуція У Менюнь, Чжоу Шань (Китай),
ректора Академії готельного бізнесу та громадського харчування у Познані
Романа Давида Таубера (Польща), учасників програми «Обмін культур» Дага
Дантона, Девіда Сандея та Робінсона Ентоні (США), волонтера ХОГО
«МультіКультіУА» Ларіссу Софі Ліпке (Німеччина).
На 1 вересня 2015 року забезпечено співпрацю за 4 грантовими
проектами Європейського союзу: співпраця за проектом TEMPUS UNIVIA
(543893-TEMPUS-1-2013-1-AZ-TEMPUS-SMGR) «Розвиток та поліпшення
адміністрації університету з міжнародних справ» (координатор –
Азербайджанський державний економічний університет (Азербайджанська
Республіка), фінансування – Європейський Союз); співпраця за проектом «Вся
Європа в русі: Велика війна і біженці 1914 - 1918» / International Project «Europe
on the Move: the Great War and its Refugees, 1914-1918» (координатор Манчестерський університет (Великобританія), фінансування - Британська
Академія наук); співпраця за проектом TEMPUS ELITE (Education for
Leadership, Intelligence and Talent Encouraging) «Освіта задля лідерства,
інтелігентності та розвитку таланту» (координатор - Каунаський технологічний
університет (Литовська Республіка), фінансування - Європейський Союз),
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співпраця за проектом Міжнародної британської організації «Integrity Action»
(координатор - «Євро-азійський центр «Integrity Action» (Республіка Вірменія),
фінансування - Великобританія).
Подано заявки на отримання фінансування 7 проектів в рамках програми
Erasmus+: «Мобільність для студентів та викладачів» (Міжнародний
менеджмент туристичного бізнесу) (координатор - Університет Прикладних
наук (Литовська Республіка), «Мобільність для студентів та викладачів»
(Туризм, кейтерінг, менеджмент готельного бізнесу, маркетинг, облік,
економіка) (координатор - Західний Університет Тімішоари (Румунія),
Академічний Модуль Жана Моне (Освітній комплекс «Кооперативні банки та
кредитні спілки в Європейських країнах») (координатор - ПУЕТ), Ex-Tempus
Європейський фінансовий менеджмент (координатор - ФОМ Коледж
Економіки та управління комерційної організації (Федеративна Республіка
Німеччина), програма Дії Марі Склодовської-Кюрі «Обмін науковоінноваційними кадрами» (координатор - Національний Інститут економічних
досліджень (Королівство Швеція).
Отримано позитивну відповідь щодо фінансування Європейським
Союзом проекту TEMPUS «Здійснення захисту інтересів студентів шляхом
введення посади омбудсмена» (AESOP) (координатор - Університет Хазар
(Азербайджанська Республіка), фінансування – Європейський Союз).
Протягом звітного періоду 20 науково-педагогічних працівників,
докторантів, аспірантів та співробітників університету перебували в науковотворчих і ділових зарубіжних відрядженнях у США, Туреччині, Словаччині,
Білорусії, Молдові, Румунії, Азербайджані, Грузії, Німеччині.
Для реалізації міжнародного співробітництва у наступному півріччі
заплановано проведення наступних організаційних заходів:
1. Підвищення рівня мовної підготовки науково-педагогічних працівників,
аспірантів та студентів університету з англійської, німецької, французької,
турецької, китайської мов:
1.1. англійська мова (організувати English Speaking Club з носіями мови);
1.2. німецька мова (залучення до навчального процесу волонтерів
МультіКультіУА (Німеччина);
1.3. китайська мова (залучення до навчального процесу лекторів Інституту
Конфуція);
1.4. французька мова (залучення до навчального процесу магістранта
Університету Монса (Королівство Бельгія).
2. Проведення міжнародних науково-практичних конференцій за участю
представників закордонних ВНЗ та організацій.
3. Програма обміну студентів з Бакинським слов’янським університетом та
Академією готельного бізнесу та громадського харчування у Познані.
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ ДО
УНІВЕРСИТЕТУ
В основу організації та проведення роботи з набору на навчання до
університету покладені План розвитку Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на період до
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2020 року, Програма управління якістю освітньої діяльності університету до
2020 року з урахуванням перспектив регіонального ринку праці та Концепція
діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі». Перелік цих документів покладено в основу системи
управління якістю діяльності щодо формування контингенту студентів в
умовах ринкових перетворень.
Стратегія університету щодо формування контингенту студентів за
звітний період (2014-2015 роки) передбачала вивчення потреб споживачів
освітніх послуг і оперативне реагування на зміни, що відбуваються на ринку
праці; забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг університету з
підготовки фахівців в умовах демографічної кризи; активну пропаганду
науково-технічного та інтелектуального потенціалу університету; презентацію
впроваджених інновацій у сфері інформаційно-комунікаційного розвитку та
переваг
новітніх
технологій
дистанційного
навчання;
посилення
профорієнтаційної та рекламної роботи кафедр, факультетів та університету в
цілому.
На основі результатів моніторингу потреб споживачів університет
постійно вивчає досягнення потенційних конкурентів з надання освітніх послуг
шляхом проведення маркетингових досліджень ринку освітніх послуг
регіонального та всеукраїнського рівнів. Використання таких результатів
досліджень забезпечує дистанційне управління якості діяльності університетом
суттєво перебудувати профорієнтаційну і рекламно-інформаційну роботу
факультетів, посилити зв’язки кафедр і факультетів з загальноосвітніми
навчальними закладами, технікумами і коледжами, що входять до Полтавського
навчального комплексу Укоопспілки «Освіта», вести постійну роботу
модернізації навчального процесу та рекламу цього процесу.
Робота з формування контингенту студентів за звітний період (2014-2015
роки) проводилась в наступних напрямках:
 Організаційні.
 Практичні.
 Іміджеві.
Загальними результатами профорієнтаційної роботи за звітний період є:
–
розроблено і виготовлено загальноуніверситетських рекламноінформаційних буклетів (1000 примірників); рекламно-інформаційних
матеріалів про університет (5000 примірників щорічно) та рекламноінформаційних матеріалів для випускників технікумів (2000 примірників);
інформаційна газета «Університетський вісник» (2000 примірників);
– освітня та виховна діяльність університету постійно висвітлювалася
на місцевих, регіональних та обласних телеканалах «Лтава», «Місто», «ІРТ»,
«5-Канал» та на сторінках газет, радіо (газети «Зоря Полтавщини»,
«Полтавський вісник», «Вечірня Полтава», Інтернет виданнях Полтавщини;
Освітня діяльність університету постійно оприлюднюється на сайті
університету в мережі Інтернет, в таких соціальних мережах, як: Вконтакті,
Facebook, Однокласники, та розміщенно відео матеріали про університет в
популярному відео сервісі YouTube.
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Освітні досягнення університету було представлено на 5-ти регіональних
та всеукраїнських виставках освітніх виставках у містах Полтава, Кременчук та
Київ.
Протягом навчального року центром профорієнтаційної роботи
пролонговано договори з управліннями та відділами освіти міст та районів
Полтавської області про співпрацю та сприяння у проведенні
профорієнтаційної роботи. Пролонговано дію укладених договорів про
співпрацю з керівництвом загальноосвітніх навчальних закладів м. Полтава та
Полтавської області, коледжів та технікумів Полтави та інших областей.
У звітному періоді (2014-2015 навальному році) принципово іншого
змісту набула робота з педагогічними колективами загальноосвітніх
навчальних закладів (школи, гімназії, ліцеї), було проведено 5 загальноуніверситетських днів відкритих дверей. В рамках цих заходів університет
відвідали понад 900 учнів 10-11 класів ЗНЗ м. Полтава, Полтавської області та
інших суміжних областей. Дні відкритих дверей набули нового змісту: тренінги
та майстер-класи за професійним спрямуванням, організовані екскурсії більш
ефективні та цікаві для старшокласників.
Кафедрами статистики,
товарознавства продовольчих товарів, технологічного обладнання харчових
виробництв, правознавства, міжнародної економіки, бухгалтерського обліку і
аудиту, експертизи та митної справи були проведені «Дні гостинності».
Поштою направлені подяки директорам ЗНЗ м. Полтави, Полтавської
області та інших областей, з яких школярі прийшли в університет на навчання у
2015 р.
За ініціативи кафедри маркетингу було проведено Полтавський
молодіжний фестиваль реклами. Запроваджено новий проект «Університет
очима студентів», кращі студенти, члени ради студентів, аспірантів та
докторантів ПУЕТ відвідали ЗНЗ м. Полтави, Полтавської області з
презентацією вишу.
На базі університету в рамках проекту співпраці з Полтавським обласним
інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
щорічно проводяться зустрічі з директорами, їх заступниками та вчителями
ЗНЗ Полтавської області.
З метою виявлення талановитої та обдарованої молоді та заохочення до
вступу на базі університету спільно з Полтавським обласним інститутом
післядипломної освіти проводяться обласні предметні олімпіади (обласний тур
олімпіади з «Інформатики», «Економіки», «Географії», «Іноземної мови»);
Кафедрою комерційної діяльності та підприємництва спільно з Полтавським
обласним інститутом післядипломної освіти ім. М. В. Остроградського
організовано та проведено III чемпіонат з основ підприємництва «Крок до
бізнесу» серед школярів. Полтави та Полтавської області. Співробітниками
центру профорієнтаційної роботи, викладачами кафедри технології та
організації ресторанного господарства та кафедри хімії було організовано та
проведено виїзний фестиваль для учнів ЗНЗ Полтавського району «Я хочу жити
у якісному світі».
Кафедрою фізичного виховання протягом 2014-2015 н. р. було проведено
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8 профорієнтаційних турнірів з видів спорту за участю студентів технікумів та
учнів ЗНЗ м. Полтави.
Позитивні результати профорієнтаційної роботи досягнуті у звітному
періоді за допомогою реалізації випусковими кафедрами університету
наступних різнопланових заходів: проведення зустрічей з представниками
виробничої та підприємницької діяльності; проведення практичних
конференцій, майстер-класів та тренінгів, виступів провідних науковопедагогічних працівників з лекціями, спільної участі у проектах; зв’язку щодо
проведення практики студентів, рецензування дипломних робіт; засіданнях
наукових гуртків та конкурсів.
Співробітниками центру профорієнтаційної роботи, викладачами кафедри
технології та організації ресторанного господарства та кафедри хімії було
організовано та проведено виїзний фестиваль для учнів ЗНЗ Новосанжарського
району «Я хочу жити у якісному світі».
За ініціативи Ради студентів та аспірантів ПУЕТ поштою направлені
подяки батькам студентів відмінників всіх факультетів.
Поповнюється та оновлюється інформація про освітню діяльність
університету на сайті Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» відповідно до сучасних вимог.
Впровадження різноплановості у профорієнтаційній роботі, що будується
на системному підході системи управління якості діяльності забезпечує
університету його конкурентоздатність та формування необхідного
контингенту студентів.
Організовано семінари-тренінги з розробки та впровадження
інноваційних методик та ефективних методів спілкування з абітурієнтами та їх
батьками для відповідальних за профорієнтаційну роботу.
Окремим напрямом профорієнтаційної роботи було спілкування
представників університету на батьківських зборах у ЗНЗ м. Полтави та області.
У закріплених за кафедрами університету ЗНЗ, технікумах та коледжах
м. Полтави, Полтавської області та суміжних областей викладачами було
проведено низки заходів згідно затверджених планів. Про проведені заходи
звітували особисто відповідальні за профорієнтаційну роботу та завідувачі
кафедр.
Здійснено організаційні заходи щодо забезпечення діяльності відділу
довузівської освіти. На підготовчих курсах навчалися 114 слухачів.
Відповідно до угоди про співпрацю із Харківським регіональним центром
оцінювання якості освіти на базі університету було створено пункт реєстрації
учасників ЗНО та в червні 2015 р. пункт проведення основних сесій
зовнішнього незалежного оцінювання якості знань.
РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ» У 2015 РОЦІ
Денна форма навчання
Прийом документів на перший курс за програмою підготовки бакалаврів
за денною формою навчання розпочався 11 липня 2015 року і тривав по 2
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серпня 2015 року.
Але це не погіршило, а навпаки покращило результати набору до
університету у 2015 році в порівнянні з 2014 роком (595 особи проти 517 осіб).
За підсумками набору до університету було подано 2562 заяви від
886 абітурієнтів, в тому числі 1242 електронна заява формі (48,47 % від
поданих заяв).
Аналіз поданих заяв від абітурієнтів денної форми навчання, які вступали
до університету на основі повної загальної середньої освіти та ОКР молодшого
спеціаліста наведено в таблиці в розрізі факультетів:
Подані заяви

Економіки і
менеджменту

% до
кількості
заяв
ЗОШ

кількість

480

% до
загальної
кількості
заяв

816

31,85%

300

715

Товарознавства, торгівлі
та маркетингу

275

Харчових технологій,
готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу
Разом по університету

Факультет

Технікуми та коледжі

кількість

Фінансів і обліку

кількість

Ліцензований
обсяг

ЗОШ

% до кількості
заяв техн

716

31,63%

100

33,56%

27,91%

668

29,51%

47

15,77%

388

15,14%

312

13,78%

76

25,50%

350

643

25,10%

568

25,09%

75

25,17%

1405

2562

100%

2264

100%

298

100%

Аналіз показників зарахування студентів денної форми навчання, які
вступали до університету на основі повної загальної середньої освіти та ОКР
молодшого спеціаліста наведено в таблиці в розрізі факультетів:

Зараховано

%
виконання
ліцензован
ого обсягу

кількість

% до
кількості
випускників
ЗОШ

кількість

Фінансів і обліку
Економіки і
менеджменту

Ліцензован
ий обсяг

кількість

Факультет

Зараховано
випускників ЗОШ

Зараховано
випускників
технікуми та
коледжі
% до
кількості
випускни
ків техн

480

192

40,00%

111

32,17%

81

32,40%

300

94

31,33%

62

17,97%

32

12,80%
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Товарознавства,
торгівлі та маркетингу
Харчових технологій,
готельноресторанного та
туристичного бізнесу
Разом по
університету

275

100

36,36%

32

9,28%

68

27,20%

350

209

59,71%

140

40,58%

69

27,60%

1405

595

43,98%

345

100%

250

100%

Окремо необхідно відзначити кафедру української та іноземних мов, яка
попри отримання ліцензії на підготовку бакалаврів в червні 2015 року, змогла
організувати вступну кампанію щодо набору за напрямом підготовки
«Філологія» (Переклад), і це дозволило прийняти до університету 20
випускників шкіл на денну форму навчання (при ліцензованому обсязі 60 осіб –
виконання складає 33%).
Особливо приємно, що в цьому році збільшився набір студентів за
напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» як на повний 30
студентів (в минулому році - 17), так і на скорочений термін навчання 44
студенти (в минулому році - 18).
Вперше здійснено набір на скорочений термін навчання за нарямом
підготовки «Економічна кібернетика» - 8 студентів.
І поряд з цим є недопустимим провал у виконанні ліцензованих обсягів
набору за напрямами підготовки на повний термін навчання: економічна
кібернетика (3 особи), інформатика (4 осіб), облік і аудит (6 осіб), маркетинг
(6 осіб), економіка підприємства (9 осіб).
Аналіз зарахування студентів денної форми навчання, які вступали до
університету за ОКР спеціаліста та ступеня магістра наведено в таблиці в
розрізі факультетів:

% виконання
ліцензовано
го обсягу

Ліцензован
ий обсяг
ОКР
магістра

кількість

Ліцензован
ий обсяг
ОКР
спеціаліста

Фінансів і обліку

250

Економіки і менеджменту

Заразовано

кількість

Зараховано

%
виконання
ліцензован
ого обсягу

114*

45,60%

120

95**

79,17%

175

7

4,00%

230

96***

41,74%

Товарознавства, торгівлі
та маркетингу

124

36

29,03%

75

61

81,33%

Харчових технологій,
готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу

110

25

22,73%

112

49

43,75%

Разом по університету

659

182

27,62%

537

301

56,05%

Факультет

49

* у т.ч. студенти ІЗДН – 87 осіб з 114 (денна = 27 осіб).
** у т.ч. студенти-іноземці – 18 осіб (МЕ – 17, ФК – 1).
*** у т.ч. студенти-іноземці – 10 осіб (СІ – 7, ЕК – 1, БА – 2)
Заочна форма навчання
Прийом документів на ОРК бакалавра на перший курс заочної форми
навчання у 2015 році ми розпочали пізніше, ніж в минулому році на 2 тижні, що
дало певні результати: абітурієнти, які не встигли з певних причин подати
документи на денну форму, мали можливість вступити на заочну форму
навчання.
За підсумками набору до університету на заочну форму за ОКР бакалавра
було подано 1333 заяви.
Аналіз поданих заяв від абітурієнтів заочної форми навчання, які
вступали до університету на основі повної загальної середньої освіти та ОКР
молодшого спеціаліста наведено в таблиці в розрізі Полтавського та
іногородніх локальних центрів:
% до
загальної
кількості
заяв

кількість

% до
кількості
заяв техн

385

28,88%

85

300

24,04%

948

71,12%

0

948

75,96%

1333

100,00%

85

1248

100%

Ліцензований
обсяг

Полтава
2460

Іногородні локальні центри
Разом по університету

Технікуми та коледжі

кількість

Факультет

ЗОШ

кількість

Подані заяви

Аналіз показників зарахування студентів заочної форми навчання, які
вступали до університету на основі повної загальної середньої освіти та ОКР
молодшого спеціаліста наведено в таблиці в розрізі Полтавського та
іногородніх локальних центрів:в розрізі факультетів:

Полтава
Іногродні локальні центри
Разом по університету

2460

%
виконання
ліцензовано
го обсягу

кількість

Ліцензований
обсяг

Технікуми та коледжі

кількість

Факультет

ЗОШ

кількість

Зараховано

% до
кількості
випускників
техн

324

13,17%

54

270

23,00%

904

36,75%

0

904

77,00%

1228

49,92%

54

1174

100%

Аналіз зарахування студентів заочної форми навчання, які вступали до
університету за ОКР спеціаліста та магістра наведено в таблиці в розрізі
Полтавського та іногородніх локальних центрів:
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Полтава
Іногородні локальні
центри
Разом по
університету

1299

%
виконання
ліцензовано
го обсягу

157

12,09%

510

39,26%

667

51,35%

Зараховано
Ліцензований
обсяг ОКР
магістра

492

кількість

Факультет

Ліцензова
ний обсяг
ОКР
спеціаліст
а

кількість

Зараховано

%
виконання
ліцензован
ого обсягу

220

44,72%

3

0,61%

223

45,33%

Набір іноземних громадян
Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (далі ПУЕТ) у
2014 році прийом заяв і документів, вступне випробування та зарахування на
навчання вступників іноземців та осіб без громадянства на основі повної
загальної середньої або базової вищої освіти проводиться з 15 серпня до
15 листопада 2015 року.
Вступне випробування для іноземних громадян проводиться в формі
співбесіди. Розклад співбесід затверджено та передано до деканату по роботі з
іноземними студентами. Станом на 31.08.2015 зараховано 31 іноземних
громадян, у тому числі 3 за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, 28 – за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ
Організація практичної підготовки студентів університету проводилася
відповідно до Концепції практичної підготовки студентів, Концепції розвитку
зв’язків з виробництвом в процесі маркетингових досліджень ринків праці та
освітніх послуг, Карти процесу системи управління якістю практичної
підготовки студентів та працевлаштування випускників, укладення договорів
про співпрацю та проведення виробничої практики між університетом та
підприємствами різних форм власності, державними установами.
Для забезпечення набуття практичних професійних навичок
запроваджено нову систему практичної підготовки студентів: практикастажування. Для забезпечення цієї системи робота в університеті спрямована на
пошук нових підходів до її реалізації та налагодження партнерських
взаємовигідних стосунків з потенційними роботодавцями, а саме: впроваджені
та постійно оновлюються наскрізні програми практик, які передбачають
безперервність одержання студентами практичних навичок, тісний зв’язок усіх
видів практик з лабораторними і практичними заняттями, уніфікацію
технічного, програмного та методичного забезпечення практичної підготовки.
Зацікавленість державних, комерційних, приватних підприємств щодо
студентів-практикантів і випускників університету, як майбутніх фахівців, не
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спадає. Особливу зацікавленість проявляють приватні підприємства та
підприємці.
В 2014-2015 навчальному році направлено на навчальну практику 622
студенти, з них 65 іноземні студенти. На виробничу практику – стажування
направлено 2299 студентів (2013-2014 н.р. – 2116 студентів) , з них 134 іноземці
-5.8%. Укладено біля 1058 договорів та продовжено дію 198 договорів на
проведення виробничої практики.
У зв’язку з впровадженням виробничого стажування для студентів І–ІІІ
курсів всіх напрямів підготовки випусковими та профілюючими кафедрами
відпрацьовані відповідні програми практик-стажування, Центром переглянуті і
оновлені бази практик, укладені договори на її проходження.
Була посилена увага пошуку баз практики в м. Полтаві. 77,5% студентів
пройшли практику в м. Полтаві та Полтавській області (2014р. – 73.1%, 2013р. 74,5%; 2012р. - 71,0% , 2009р. – 65,2%; 2008р. – 56,1 ), з них у м. Полтаві –
72,5%.
При всіх складностях в організації практичного навчання в сучасних
умовах всім студентам з першого по шостий курс в 2014-2015 навчальному
році, як і в минулі роки, були своєчасно надані місця проходження навчальної
та виробничої практик, укладені договори на проходження практики, проведено
інструктажі, кожному студенту видані відповідні документи (направлення на
практику, щоденник, програма практики-стажування) та організовано
проведення медичного огляду 177 студентам факультету харчових технологій,
готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.
З загальної кількості студентів, які проходили виробничу практику 20142015 н.р. направлено:
- в обласні і районні спілки споживчих товариств 13,3% (2014 -12.6%,
2013 -15,8% ),
- публічні та приватні акціонерні товариства 17.4% (2014 -18,2% ,2013 20,5% )
- державні підприємства та установи 15.1% (2014 -14,7% , 2013 - 13,1%)
товариства з обмеженою відповідальністю 16,8% (2014 - 17,4% , 2013 - 22,4%); - банківські установи 7.9%, ( 2014 - – 8,1%);
- малі і приватні підприємства 25.9% ( 2014 -24,8% , 2013- 21,5% ; 2012р.19,0% ;)
Значно збільшилась кількість студентів, 73.5% (2014 - 69,9 % ), які
обрали собі базу практики приватних підприємців.
За кордоном пройшло практику - стажування 80 студентів.
Для 135 студентів І -V курсів різних напрямів підготовки, спеціальностей
базою практики став університет (2014р.- 76 ). В Полтавській митниці пройшли
практику 10 студентів спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній
справі»;. в Полтавській торгово-промисловій палаті – 16 студентів; ПАТ
«Полтавський автоагрегатний завод» - 34 студенти ; ПАТ «Полтавакондитер» 62 студенти ; ПрАТ «Сирахова компанія «АХА» - 52 студенти.
65% студентів 1 курсу напряму підготовки «Правознавство» основними
базами практики стали судові, правоохоронні органи, державні установи:
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Апеляційний суд Полтавської області, Головне управління юстиції у
Полтавській області , відділ державної виконавчої служби Полтавського
виконавчого управління юстиції Полтавської області, Територіальне управління
державної судової адміністрації України у Полтавській області, Головне
управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області,Департамент економічного розвитку Полтавської обласної державної
адміністрації.
В період літніх канікул направлено на стажування на підприємства різних
форм власності 78 студентів різних курсів і напрямів підготовки, за кордон –
90 студентів.
З метою розширення та збільшення баз практики для студентів напряму
підготовки, спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі»,
«Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
проведено моніторинг підприємств і організацій інших регіонів Украіни, які
здійснюють
зовнішньоекономічну
діяльність,
займаються
митним
оформленням і надають брокерські послуги та внесені зміни в банк даних
підприємств.
З початку навчального року укладено 16 чотирьохрічних договори:
Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви»;
літературно-меморіальний музей І.П.Котляревського, ПАТ «Полтавамаш», ГРК
«Явір», державний архів Полтавської області, Апеляційний суд Полтавської
області, Головне управління юстиції у Полтавській області , відділ державної
виконавчої служби Полтавського виконавчого управління юстиції Полтавської
області, Територіальне управління державної судової адміністрації України у
Полтавській області, Головне управління Міністерства внутрішніх справ
України в Полтавській області, Головне управління Держземагенства в
Полтавській області, Управління державгної пенітенціарної служби України в
Полтавській області, Департамент економічного розвитку Полтавської обласної
державної адміністрації, Полтавська обласна телерадіокомпанія «Лтава»; ДП
«Рітейл Центр». Підписано угоди про співпрацю з страховою компанією
«Провідна», обласним комунальним закладом «Харківський організаційнометодичний центр туризму».
Проведено аналіз повідомлень про прибуття студентів на практику. Із
проана лізованих 1679 повідомлень керівниками практики на виробництві були
призначені наказами керівників підприємств висококваліфіковані фахівці,
керівники та їх заступники підприємств, організацій, підрозділів, всі 100% із
них мають вищу освіту, 96,3% стаж роботи 5 і більше років. На період
виробничої практики-стажування 20,3% студентів були зараховані на посади
покоївки, касира, продавця-консультанта, обліковця, менеджера, пекаря ,
кухонного працівника, кухаря, бармена.
За результатами проходження виробничої практики-стажування за 20132014 н.р .на початку 2014-2015 року разом з випусковими кафедрами проведено
конференції з студентами ІІІ курсу програми професійного спрямування
«Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство та
комерційна діяльність», студентами II- IV курсів напряму підготовки
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«Готельно-ресторанна справа» та програми професійного спрямування
«Технологія харчування»
Через економічну нестабільнусть підприємств різних форм власності,
відсутності інформації про можливості підприємства, особливо приватних, як
баз виробничої практики, інколи неналежне ставлення керівника практики від
підприємства до студента-практиканта, залучення до виконання роботи, яка не
відповідає програмі практик, значно зросла кількість випадків заміни
визначених баз практики іншими та зміни термінів практики, що вносить
додаткові складності в організацію практичної підготовки студентів.
Процеси, що відбуваються в суспільстві і які вносять суттєві корективи в
зміст освітньої діяльності університету, ставлять на чергу вдосконалення та
перебудову традиційних підходів до організації практичної підготовки
студентів.
Альтернативною моделлю реалізації практичної підготовки студентів є
укладання угоди на проведення практики в онлайн-режимі з філією ПАТ «КБ
«Приватбанк». За умови проходження практики та отримання студентом
Сертифікату, визнається Сертифікат з факсимиле Голови правління банку та
електронною печаткою як офіційний документ про проходження практики
студентом і зарахування практики. Крім цього студент має можливість
подальшого першочергового працевлаштування в відділеннях банку після
закінчення університету.
Розвиваються зв’язки з підприємствами і організаціями різних форм
власності і підпорядкування з проведення практичної підготовки студентів та
стажування починаючи з 1 курсу з подальшим відбором для працевлаштування
на підприємствах: з Полтавським регіональним управлінням комерційного
банку «Приватбанк», АТ «Полтавабанк», «Правекс-банк», страховими
компаніями
«Провідна»,
«Оранта»,
«АХА-Страхування»,
ПАТ
«Полтавакондитер», ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Фоззі-Фуд», «Український
Ритейл», «Епіцентр–К», «ЕКО-маркет», «Глобинський м’ясокомбінат», ГРК
«Провінція», «Глухомань», кафе «Криниця» зі спеціальностей: міжнародна
економіка, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, маркетинг,
менеджмент організацій, технологія зберігання, консервування і переробки
м’яса, технологія харчування, готельно-ресторанна справа, товарознавство та
комерційна діяльність, фінансів. Продовжують свою роботу 12 філій кафедр.
З кожним роком все більше підприємств різних форм власності
відмовляються приймати на практику студентів, мотивуючи зменшенням
кількості працівників та збільшенням обсягу роботи. Неналежне ставлення
окремих керівників від баз практики до студентів-практикантів, а саме:
ненадання їм необхідної допомоги в організації практики, зборі необхідних
матеріалів, і є однією з причин формального відношення студентів до
проходження виробничої практики.
Один із можливих шляхів вирішення питання виробничих практик
лежить в форматі перенесення на практичну підготовку тих підходів, які
притаманні для теоретичної підготовки студентів. Зокрема, у загальній
практичній підготовці можливо слід дотримуватися підходу про:
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- обов’язкові види практичної підготовки;
- необхідність введення навчальних практик, практикумів, майстеркласів, курсів і т.п. за вибором студентів;
- зарахування інших видів практичної підготовки студентів, за наявності
їх правильного оформлення, які студенти проходять самостійно в літній період
та під час роботи впродовж навчального року (наявність сертифікатів, записів у
трудових книжках).
ВИХОВНА РОБОТА
Зміст виховної роботи та її організаційні форми у Вищому навчальному
закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» визначені
у відповідності до Конституції України, Національної стратегії розвитку освіти
в Україні, Закону України «Про вищу освіту» і нормативних документів
Міністерства освіти і науки України, Концепції виховання студентської молоді
ПУЕТ та інших.
Виховна робота у ВНЗ є важливим компонентом навчально-виховного
процесу. Вона спрямовується на забезпечення гармонійного, цілісного розвитку
особистості, формування у студентів гуманістичного світогляду, соціальнополітичної орієнтації, моральності і культури, виховання студентів на основі
національних традицій та культурно-історичного надбання українського
народу.
Завданнями університету в здійсненні виховного процесу є:
 розвиток у студентства цілеспрямованості, чіткої громадянської
позиції, високого рівня володіння політичною та правовою культурою;
 зміцнення моральних якостей студентів у процесі діяльності та
спілкування;
 формування глибоко усвідомленого почуття професійного обов’язку;
 формування естетико-духовних цінностей студентської молоді через
глибоке усвідомлення ними національних основ культури, зокрема народної
пісні, творчості українських композиторів-класиків;
 виховання правової культури: повага до Конституції, законодавства
України, державної символіки – Герба, Прапора і Гімну, Знання та дотримання
законів;
 виховання розуміння високої цінності українського громадянства,
внутрішньої потреби бути громадянином України;
 культивування кращих рис української ментальності: працелюбності,
індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги
до жінки, любові до рідної землі;
 формування у суспільній свідомості переваг здорового способу
життя, культу соціально активної, фізично-здорової та духовно багатої
особистості;
 культивування родинних цінностей, усвідомленого батьківства;
 плекання поваги до своєї alma-mater, дотримання і розвиток
демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.
Реалізація основних принципів і завдань виховання здійснюється на
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основі пріоритетних напрямів:

Національно-патріотичне виховання.

Інтелектуально-духовне виховання.

Громадянсько-правове виховання.

Моральне виховання

Екологічне виховання.

Естетичне виховання.

Трудове виховання.

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.
Зазначені напрями виховання тісно взаємопов’язані, доповнюють один
одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. Разом з тим вони
утворюють цілісну систему виховання.
Інститут кураторства студентської академічної групи – одна з основних
форм участі професорсько-викладацького складу університету у виховній
роботі. Куратори академічних груп здійснюють свою діяльність, спрямовану на
підсилення навчальної та побутової дисципліни студентів, формування
добросовісного відношення до навчання та професійної мотивації. Важлива
роль кураторів у поєднанні виховної ролі кафедр з соціально-психологічною
службою, молодіжними суспільними організаціями, колегіальними органами
студентського самоврядування.
Під час проведення кураторських годин у рамках договору про
співробітництво з музеєм Полтавської битви проведено цикл лекцій про історію
Полтавщини. Також у рамках співпраці з обласним Управлінням охорони
здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації проведено цикл лекцій
«Профілактика захворювань».
Важливу роль в організації виховної діяльності вишу відіграє студентське
самоврядування – форма організації діяльності студентів і аспірантів, що
сприяє максимальному виявленню і реалізації їхніх творчих здібностей,
формуванню моральних і професійних якостей, відповідальності за результати
своєї життєдіяльності.
Студентська рада створена за ініціативою молоді шляхом проведення
відкритих альтернативних виборів і є справжньою командою лідерів
самоврядування. Це повністю відповідає стратегії розвитку освіти за
Болонською моделлю, допомагає виховувати вміння молоді працювати в
команді, проявляти свої організаторські здібності та розвивати лідерські та
професійні навички.
Члени Студентської ради університету беруть активну участь у
проведенні всеукраїнських та міських конференцій, семінарів, круглих столів,
присвячених вирішенню проблем студентського самоврядування.
Серед головних цілей Студентської ради університету - сприяння
інтеграції студентства у всеукраїнські, регіональні, міські молодіжні та
студентські організації, створення та розвиток атмосфери партнерства та умов
для кращого розкриття особистого потенціалу кожного студента.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
56

законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу
виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний
заклад, статутом вищого навчального закладу.
Члени Студентської ради університету беруть активну участь у
проведенні всеукраїнських та міських конференцій, семінарів, круглих столів,
присвячених вирішенню проблем студентського самоврядування.
Протягом року Рада студентів та аспірантів ПУЕТ допомагала бійцям
АТО, долучившись до численних акцій по збору коштів.
На початку року (4 вересня 2014) за ініціативи Ради студентів, аспірантів
і докторантів студенти, викладачі та співробітники Полтавського університету
економіки і торгівлі облилися холодною водою на підтримку бійців АТО.
Таким чином наш університет долучився до світового флеш-мобу «Ice Bucket
Challenge». В рамках флеш-мобу зібрали понад 5000 гривень. Усі кошти були
передані до Полтавського військового шпиталю.
Напередодні річниці із Дня визволення Полтавщини від фашистських
загарбників за ініціативи Ради студентів та аспірантів Полтавського
університету економіки і торгівлі було надано благодійну допомогу батальйону
патрульної служби міліції особливого призначення «Азов», у створенні
навчально-мобілізаційного центру «Полтавщина», університетом було надано
комп’ютери та орг. техніку, які не задіяні у навчальному процесі.
14 жовтня 2014 р. на свято Покрови Пречистої Богородиці, відзначався
День українського козацтва. За ініціативою відділу у справах сім’ї та молоді
Полтавської Державної адміністрації та Полтавської обласної дитячої
організації «Військово-спортивний центр «Воїн» 11 жовтня 2014 року
проводилась молодіжна військово-патріотична гра «Заграва» серед студентів
ВНЗ ІІІ – ІV р.а. Команда нашого університету стала переможцем, та була
нагороджена дипломом та перехідною козацькою булавою.
21 жовтня студентська рада ПУЕТ спільно зі студентською радою ПДАА
організували благодійний бал "Живи добром, твори дива", всі зібрані кошти
пішли на допомогу воїнам АТО.
Радою студентів та аспірантів ПУЕТ взято шефство над Гадяцьким
дитячим будинком Полтавської обласної ради.
Виховна робота зі студентами в позанавчальний час проводиться шляхом
залучення студентів до роботи в органах студентського самоврядування та
громадських організаціях, участі в мистецькій творчості, спорті, організації та
проведенні святкових і урочистих заходів. Важливу роботу у цьому напрямку
забезпечують Рада студентів і аспірантів університету, Центр мистецтв та
дозвілля, спортивний клуб «Олімп», інтелектуальний клуб «Лідер», професійні
клуби: «Бухгалтер», «Студія-2000», «Бюро перекладачів», «Глобус»,
«Професіонал», «Альбатрос», «Молодіжний бізнес-центр», «Феміда».
Центр мистецтв та дозвілля університету є основним місцем проведення
культурно-масової роботи. У ньому постійно працюють Народний хор «Явір»
(Звання народного присвоєно в 1981 році), народний фольклорний ансамбль
«Яворина» (Звання народного присвоєно в 2006 році); Народний аматорський
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театр «Рандеву» (Звання народний аматорський колектив присвоєно в 2006
році); вокальна студія; колектив естрадно-спортивного танцю «Екстрім», школа
КВН, студія художнього читання.
Спільними зусиллями студентів, співробітників університету та
працівників Центру мистецтв і дозвілля у 2014-2015 н. р. проводили Дні
відкритих дверей (5); «ПУЕТ має таланти»; «Дві зірки»; змагання команд КВК
між факультетами університету; День студента; святкові новорічні заходи;
творчі звіти колективів художньої самодіяльності на обласному конкурсі
«Студентська весна»; «День університету». На обласному конкурсі
«Студентська весна 2015» творчий колектив університету отримав 15 дипломів
І-го ступеня та 8 дипломів ІІ-го ступеня.
Здоров’я — безцінне надбання не тільки кожної людини, але і всього
суспільства. Добре здоров’я, що розумно зберігається і зміцнюється самою
людиною, забезпечує їй довге й активне життя.
Заняття фізичною культурою і спортом в нашому університеті
проводяться не тільки для зміцнення здоров'я, всебічного розвитку і
спортивного вдосконалення, а й з метою оволодіння навичками професійноприкладної фізичної підготовки для майбутньої виробничої діяльності, а також
формування потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом.
Для цього в університеті створена сучасна матеріально-технічна база, яка
є однією з найкращих у Полтавському регіоні. Ми маємо два спортивних
комплекса, в яких розташовано:

5 фітнес студій;

2 тренажерних зали;

спортивний зал для занять боксом;

зал для греко-римської боротьби;

спортивна зала для ігрових видів спорту;

столи для настільного тенісу;

більярд.
Університет має відкритий майданчик з вуличними тренажерами для
занять загально-фізичної підготовки, футбольне поле зі штучним покриттям,
майданчик для занять стріт-болом.
В університеті діють секції з видів спорту:

футбол;

волейбол (чоловіки, жінки);

баскетбол (чоловіки, жінки);

легка атлетика;

настільний теніс;

бокс;

греко-римська боротьба;

плавання;

спортивні танці.
Збірні команди з видів спорту представляють університет на міських,
обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
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За звітний період студенти брали участь у різноманітних міських та
обласних змаганнях і заходах.
У вересні місяці управлінням з питань х фізичної культури і спорту ОДА
був проведений Всеукраїнський масовий спортивний захід «Здорова молодь –
здорова нація» в Полтавській області. Від ПУЕТ в цьому заході брали участь 4
студенти. Пара Олексюк Ірина і Земко Андрій посіла ІІ місце.
У жовтні місяці Полтавським обласним центром фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх» проводилась обласна спартакіада «Спорт для всіх у
кожному гуртожитку» - серед студентських команд за місцем проживання.
Студенти ВНЗУ «ПУЕТ» брали участь в змаганнях:
волейбол (чол.) – ІІ місце
волейбол (жін.) – І місце
міні-футбол – ІІІ місце
баскетбол (чол.) – ІІІ місце
баскетбол (жін.) – ІІІ місце
настільний теніс – ІІ місце
В загальному заліку університет виборов ІІ місце (прийняли участь 50
чол/уч.)
Міським відділом у справах сім”ї та молоді в жовтні місяці був
проведений військово-патріотичний захід «Заграва» серед ВНЗ ІІІ – ІV р.а.
Команда ВНЗУ «ПУЕТ» посіла І місце. (прийняли участь 22 чол/уч.)
Протягом року, обласна громадська організація «Фонд братів
Павлюченків» проводила змагання з фут залу та міні-футболу серед ВНЗ ІІІ –
ІV р.а. Збірна ВНЗУ «ПУЕТ» виборола ІІ та І місце. (прийняли участь 22
чол/уч.)
У 2014 – 2015 н.р. згідно наказу Департаменту освіти і науки ПОДА,
Управління з питань фізичної культури і спорту ПОДА проходила ХІІ
Універсіада Полтавщини серед ВНЗ ІІІ – ІV р.а.
Збірні команди ВНЗУ «ПУЕТ» брали участь в наступних змаганнях:
пляжний футбол – ІІ місце;
міні-футбол – ІІ місце;
боротьба греко-римська – ІV місце;
боротьба вільна - ІV місце;
шахи - ІІІ місце;
баскетбол (жін.) – ІІІ місце;
дзюдо - ІV місце;
настільний теніс (жін.) – ІІ місце;
настільний теніс (чол.) – ІІІ місце;
фут зал – V місце;
баскетбол (чол.) - ІV місце;
волейбол (жін.) – ІІІ місце;
волейбол (чол.) – ІІ місце;
легка атлетика - ІV місце;
волейбол пляжний (жін.) – ІІІ місце;
волейбол пляжний (чол.) – ІІІ місце;
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футбол – ІІ місце.
В цих змаганнях прийняли участь 145 чол/уч.
В загальнокомандному заліку ВНЗУ «ПУЕТ» посів ІІ місце.
Збірна команда ВНЗУ «ПУЕТ» з легкої атлетики брала участь в
традиційних міських легкоатлетичних естафетах (30 чол/уч).
Студент університету Лємєшко Любомир МОА-61, захищав честь
університету на ХІІ-й Універсіаді України з плавання, посів ІІ місце на
дистанції 50 м батерфляєм, увійшов до складу збірної України серед студентів
на Всесвітню Універсіаду в Корею.
Студентка гр. МЕ-21 Миргородська Інна посіла ІІІ місце на Чемпіонаті
України з дзюдо серед молоді, та І місце у Всеукраїнському турнірі з дзюдо
«Кубок Перемоги». Виконала норматив М\С з жіночого дзюдо.
Мітченок Денис (П-12 і) Андрш Владислав (ТКД-51м) брали участь в ХІІй Універсіаді України з дзюдо.
Патік Владислав (ТЕМС-21) став Чемпіоном області серед студентів з
боксу у ваг. Категорії до 69 кг.
Довбня Олексій (ДІД-41 ) посів І місце в Кубку Полтавської області з
греко-римської боротьби, та ІІ місце в Чемпіонаті області з греко-римської
боротьби серед дорослих у ваговій категорії 74 кг.
Хачатурян Серік (ТЕМС-43і) посів ХІІІ місце на Чемпіонаті України з
армспорту серед студентів.
Гусак Роман (МЕ-11 ) виборов ІІІ місце в Чемпіонаті України з карате –
кио-кушинкай серед молоді.
Гайдук Владислава (МЕ-21) стала бронзовим призером Чемпіонату
України з фут залу серед жінок.
Також чоловіча та жіноча збірні ВНЗУ «ПУЕТ» з волейболу брали
участь в першості м. Полтава. Вибороли відповідно ІІІ та ІV місце.
Разом у всіх заходах у 2014-2015 н.р. прийняло участь 1049 чол/уч.
Загальний фізичний стан людини залежить від багатьох факторів як
природних, так і соціальних. За допомогою підібраних і організованих заходів з
використанням фізичних вправ, різних видів спорту, раціонального харчування,
режиму праці та відпочинку можна в широкому діапазоні змінювати в
необхідному напрямку показники фізичного розвитку та функціональної
підготовленості організму. Саме тому фізична культура і спорт широко
використовуються для зміцнення здоров'я, фізичного розвитку та підготовлення
людини в сучасному суспільстві. Фактично фізична культура і спорт необхідні
для соціального становлення молодої людини, будучи важливим засобом його
всебічного та гармонійного розвитку. Без фізичного удосконалення важко
сьогодні бути здоровим, працездатним, неможливо наповнити життя радістю
творчої праці.
Бібліотека університету здійснює виховний вплив на студентство через
формування у молоді загальнолюдських цінностей, проникнення у скарбницю
національної, духовної загальноукраїнської та світової культури, осмислення
найвищих досягнень своєї нації з тим, щоб виховати у студентській молоді
глибокі патріотичні почуття, стійкі громадські поривання, прагнення до
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підвищення якості навчання та трудової діяльності.
Постійно проводяться диспути, огляди-бесіди, конференції, презентації
до знаменних дат, бібліографічні огляди, книжкові виставки. В цьому
навчальному році було упроваджено новий проект «Буккроссинг».
Робота зі студентами, які проживають у гуртожитках, є одним з важливих
пріоритетів виховної роботи і перебуває під постійним контролем з боку
ректорату університету та органів студентського самоврядування. Значну роль
у виховній роботі в гуртожитках, відіграє студентське самоврядування, керівні
органи якого обираються на загальних зборах: голова ради гуртожитків, голови
рад гуртожитків № 1, 2, 3, 4, старости поверхів та блоків. Разом із деканатами
факультетів самоврядування забезпечує належні умови проживання, навчання
та відпочинку студентів. Кожного тижня проходять спільні засідання
студентського самоврядування гуртожитків, на яких розглядається поточні та
термінові питання.
Спільними зусиллями студентської ради, деканатів здійснюється робота в
наступних напрямках:
- поселення, перебування та виселення з гуртожитків студентів згідно з
Правилами проживання та Положення про студентський гуртожиток
університету;
- організація та сприяння роботі органів студентського самоврядування
гуртожитків;
- оформлення інтер’єрів жилих кімнат, проведення конкурсів на кращу
кімнату, перевірка санітарного стану;
- організація та контроль чергування науково-педагогічних працівників
кафедр у вечірній час;
- проведення профілактичної роботи щодо недопущення тютюнопаління,
вживання алкогольних напоїв, наркотиків, розповсюдження інфекційних
хвороб;
- виконання правил протипожежної безпеки;
- робота студентського формування щодо забезпечення правопорядку;
У 2014-2015 навчальному році впроваджено нові проекти студентської ради
гуртожитків «Майбутній ліс у твоїх руках» та «Вечеря з деканом у
гуртожитку».
За умови суттєвих змін сто оглядних і ціннісних орієнтацій у суспільстві,
соціально-економічної кризи і спаду життєвого рівня населення педагогам
потрібно вести цілеспрямовану роботу з тим, щоб допомогти молоді
адаптуватися, знайти своє місце у складних, суспільно політичних реаліях,
запобігти розповсюдженню світоглядному нігілізму в молодіжному
середовищі. Побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове
та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну
культуру, виховання ціннісного ставлення до соціального оточення та самої
себе, національно свідомого, високоосвіченого, життєво компетентного,
толерантного
громадянина-патріота, здатного
до саморозвитку та
самовдосконалення відповідального перед своєю
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АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА
Утримання в належному стані будівель, споруд, приміщень, мереж,
території відповідно до Правил і норм санітарії та пожежної безпеки вимагає
відповідно матеріальних і трудових затрат.
Для цього складається План заходів, які спрямовані на утримання
матеріально-технічної бази, і управління інфраструктурою на календарний рік.
До початку 2015-2016 навчального року виконаний великий обсяг
ремонтних робіт в навчальному корпусі, студентських гуртожитках № 1, 2, 3, 4,
спорткомплексі, їдальні, каналізаційно-насосній станції, а також мереж
опалення, електропостачання, водопровідно-каналізаційних.
Роботи проводилися працівниками адміністративно-господарської
частини, а також при необхідності підрядними організаціями.
За 2014-2015 навчальний рік виконані такі основні роботи:
ремонт покрівлі бібліотеки і фасаду навчального корпусу;
капітальний ремонт приміщень і обладнання 9 відеостудій та
улаштування вентиляційної мережі;
капітальний ремонт санвузлів на 5, 4, 3, 2 поверхах по 2 лінії;
ремонт і переустановка ламп і світильників в актовій залі,
спорткомплексі, аудиторіях;
поточні ремонти обладнання в даховій котельні;
капітальний ремонт будівлі (ззовні) та модернізація вентиляційної
системи в агресивному середовищі (КНС);
ремонти зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, внутрішньої
мережі опалення, мережі пожежного водопостачання в навчальному корпусі;
капітальний ремонт кімнат, місць загального користування, кухонь в
гуртожитку № 4 (повністю 9-й поверх і 2 секції по 5 кімнат 8 поверху).
Для забезпечення безпечного руху студентів, працівників по території
університету і студентських гуртожитків виконані роботи по водовідведенню із
схилу, ремонт тротуарного покриття, відмостки.
Для роботи працівників та навчання студентів в приміщеннях
університету створені сприятливі умови (при необхідності встановлюються
кондиціонери, проведені профілактичні роботи по очищенню фільтрів раніше
встановлених кондиціонерів).
Постійно приділяється увага виконанню Комплексних заходів щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці та виробничого
середовища, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного
захворювання, аваріям і пожежам. У 2014-2015 навчальному році проведено
навчання і перевірки знань з охорони праці інженерно-технічних робітників,
придбана нормативно-технічна література з охорони праці. Працівники, які
працюють в шкідливих умовах праці, відповідно до атестації робочих місць,
отримують молоко.
На виконання Цільової соціальної програми забезпечення пожежної
безпеки на 2012-2015 роки придбані вогнегасники вуглекислотні, порошкові та
пожежний інвентар, проведено обстеження та перезарядка вогнегасників для
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структурних підрозділів. Виконані планові роботи по виміру опору ізоляції
дроту, опору мереж заземлення в навчальному корпусі, гуртожитках № 1, 2, 3,
4, гаражі, їдальні, спорткомплексу. Підрядна організація провела випробування
пожежних гідрантів.
Проведені комплексні режимно та еколого-технологічні випробування
модулів нагріву «Бернард» дахової котельні, а також обстеження, проведення
вимірів обсягу викидів, обґрунтування та пропозиції на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. На підставі цих
документів отриманий Дозвіл №5310136400-218 на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на 5 років по
08.10.2017 р.
Матеріально-технічне забезпечення студентських гуртожитків постійно
підтримується на потрібному рівні. До послуг студентів: баскетбольний
майданчик, футбольне поле, спортивний комплекс «Олімп», вуличні і закриті
тренажерні зали та майданчики, тенісні столи. Обмін і прання постійної білизни
здійснюється централізовано за рахунок університету, а також в кожному
гуртожитку встановлені пральні машини, що дає можливість студентам прати
особисті речі в межах гуртожитку.
Студенти, які потребують житло, стовідсотково забезпечені місцями у
гуртожитках відповідно до поданих заяв.
Працює перукарня в гуртожитку № 1.
В усіх гуртожитках працює мережа Інтернет, ксерокси.
Студенти мають можливість отримувати субсидії з держбюджету для
відшкодування витрат на оплату за проживання у гуртожитках. Студенти-дітисироти звільняються від оплати за гуртожиток. Старости поверхів – оплачують
за проживання в гуртожитку – 75% вартості, а голови рад гуртожитків –
повністю звільнені від оплати.
В гуртожитках проводяться конкурси на кращу кімнату. Переможці
нагороджуються подарунками, а в кімнати, які отримали 1-місце
виготовляються нові меблі.
В кожному гуртожитку і навчальному корпусі є інформаційні дошки, на
яких розташовані накази, інструкції, пам’ятки з питання протипожежного
захисту, охорони праці, захисту життєдіяльності. Пожежні шафи є на кожному
поверсі, як в гуртожитках, так і в навчальному корпусі. Вони укомплектовані
рукавами, насадками і два рази на рік проводиться технічний огляд і
випробування внутрішніх пожежних кранів. Практична перевірка дієвості
внутрішніх кранів в гуртожитках проведена під час комплексного об’єктового
тренування з цивільної оборони.
Покажчики пожежних гідрантів розташовані на будівлях спорткомплексу,
бібліотеки, їдальні. Вогнегасні засоби є в приміщеннях електрощитових та
машинних відділеннях.
В гуртожитках і в навчальному корпусі працюють охоронно-пожежні
приймально-контрольні прилади «Кристал». Всі шлейфи приладів підключені і
знаходяться в робочому режимі. Приміщення, де знаходиться велика кількість
комп’ютерної техніки, обладнанні димовими пожежними датчиками. Перевірка
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роботи і технічного стану приладів проводиться періодично, а також у випадках
поломки.
Стан евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів, сходів,
горищних приміщень задовільний.
По мірі необхідності придбані меблі для жилих кімнат гуртожитків і
аудиторій.
За звітній період працівники адміністративного-господарської частини
забезпечили працездатність життєво-важливих комунікацій – систем опалення,
водопостачання, водовідведення та каналізації, електропостачання; майже усі
ремонтно-будівельні роботи виконували працівники ремонтної групи
університету; у разі необхідності запрошували
спеціалістів підрядних
організацій, з якими в обов’язковому порядку укладали договір.
Проведені такі основні роботи: капітальний ремонт приміщень 8-го
поверху гуртожитку №4 (жилі кімнати, кухні, санвузли, душеві, коридори,
місця загального користування); капітальні і поточні ремонти жилих кімнат,
місць загального користування в гуртожитках (гуртожиток №1 – к.19/3, 21/4,
71/2, 91/1, 95/4; гуртожиток №2 – к.102, 308/1, 308/2, 309, 407, 409, 609,
610,908/1; гуртожиток №3 – к.67, 76, 77, 86, 96; гуртожиток №4 – к.220, 313,
301, 305, 319, 316, 610); капітальний ремонт санвузлів на 3, 2 поверхах
навчального корпусу;
аудиторія 114 – центр тестування; кабінет 506
туристичного бізнесу; центр української історії і культури (ауд.330); кабінет 6
для вивчення барної справи; деканат (к.217) по роботі зі студентами
іногородніх локальних центрів дистанційної освіти; каб.408 – 2 відеостудії.
До початку 2015-2016 навчального року в період літніх канікул
проводяться поточні, косметичні ремонти приміщень гуртожитків і
навчального корпусу.
ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У придбання основних засобів і нематеріальних активів за 2014-2015
навчальний рік університетом вкладено 2016,7 тис.грн., у тому числі:
- придбане програмне забезпечення на суму 172,6 тис.грн.,
- придбані основні засоби загальною вартістю 1844,1 тис.грн., з них:
- комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки на 599,5 тис.грн
- меблів та предметів облаштування на 467,6 тис.грн.;
- спеціального обладнання і устаткування для науково-дослідних та
навчальних лабораторій на 230,4 тис.грн.,
- придбана та установлена дизельна генераторна установка вартістю 292,7
тис.грн.
Поповнені бібліотечні фонди на 253,9 тис.грн.
У реконструкцію та ремонти приміщень університету вкладено 1694,2
тис.грн.
Витрати університету на підготовку науково-педагогічних кадрів у 20142015 навчальному році склали 361,5 тис.грн., у тому числі:
виплачено стипендії аспірантам, докторантам – 189,4 тис.грн.,
надруковано та видано монографій, опубліковано статей в «Науковому
віснику ПУЕТ» та інших виданнях на 51,3 тис.грн.,
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витрати на відрядження, пов’язані з науковою діяльністю викладачів,
склали – 13,4 тис.грн.,
за участь у наукових конференціях та за друк матеріалів конференцій
сплачено 11,3 тис.грн.,
витрати коштів за навчання в аспірантурі і докторантурі в інших ВНЗ, а
також витрати по складанню кандидатських іспитів і захисту дисертацій склали
– 87,1 тис.грн.
Заробітна плата з нарахуваннями за 2014-2015 навчальний рік склала
43602,2 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
університету за 2014-2015 навчальний рік склала 3307 грн.
На виплату стипендій студентам з коштів університету витрачено 300,3
тис.грн.
На виконання соціальних програм університету у 2014-2015 навчальному
році використано 4153,2 тис.грн. коштів, з них:
- на сплату різниці пенсійному фонду по науковій пенсії – 1342,7 тис.грн.;
- на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівників до
щорічної відпустки – 1522,0 тис.грн.;
- на виплату премій, матеріальної допомоги до новорічних свят – 972,7
тис.грн.;
- на виплату матеріальної допомоги студентам і аспірантам – 25,1 тис.грн.
- на оздоровлення дітей працівників університету– 17,2 тис.грн.;
- на розвиток культури і художньої самодіяльності – 107,9 тис.грн.;
- на охорону праці, медичне обслуговування та санітарний огляд – 114,0
тис.грн.;
- на виплату матеріальної допомоги у зв’язку з виходом на пенсію – 51,6
тис.грн.
Витрати на студентське самоврядування склали 194,5 тис.грн.
6. ЗАВДАННЯ НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
З метою забезпечення якісної освітньої, наукової і господарськофінансової діяльності кафедр, факультетів, інститутів та інших структурних
підрозділів університету в 2015-2016 навчальному році необхідно:
1. Проректорам, науково-навчальному центру, науково-методичному
центру управління якістю діяльності, директорам інститутів, деканам
факультетів, завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів
спрямувати зусилля на виконання Плану дій щодо реалізації Закону України
«Про вищу освіту» у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі», Програми управління якістю освітньої
діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» на 2013-2020 роки, Плану організаційних
заходів щодо реалізації Рекомендацій ХL міжнародної науково-методичної
конференції «Якість вищої освіти: вдосконалення змісту та організації
практичної підготовки студентів» до 2020 року.
2. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр
забезпечити якісне і своєчасне виконання плану заходів університету щодо
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комплектування контингенту студентів з метою якісного та організованого
проведення набору студентів у 2016 році. Звернути увагу проректора з науковопедагогічної роботи на ефективність спрямування зусиль з профорієнтаційної
роботи на випускників шкіл, технікумів та коледжів з метою їх залучення до
навчання в університеті у 2016 році.
3. Спрямувати зусилля на активізацію роботи з набору іноземних
студентів у 2015, 2016 роках.
4. Директорам інститутів, деканам факультетів, спільно із завідувачами
кафедр здійснювати систематичний і всебічний контроль якості навчальних
занять, оцінки знань студентів. Завідувачам кафедр і науково-педагогічним
працівникам забезпечити покращення організації та проведення індивідуальноконсультативної роботи зі студентами в позааудиторний час, збільшити обсяг
виконання студентами індивідуальних завдань, що мають навчально-дослідний
характер, залучати талановитих студентів до виконання кафедральних науководослідних тем.
5. Забезпечити організаційну підготовку до акредитаційної експертизи за
напрямами
підготовки:
«Правознавство»,
«Туризм»
за
освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра у 2015-2016 навчальному році.
6. Забезпечити організаційну підготовку до проведення ліцензійної
експертизи за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра зі спеціальностей
«Право», «Туризм».
7. Забезпечити збільшення кількості публікацій, підготовлених науковопедагогічними працівниками та розміщених у міжнародних науково-метричних
базах.
8. Вивчити питання щодо включення наукових видань Університету до
реферативної бази Sсopus.
9. Директорам інститутів, деканам факультетів спільно з науковонавчальним центром, науково-методичним центром управління якістю
діяльності здійснювати систематичний і всебічний контроль якості навчальних
занять, оцінки знань студентів, виконання плану підготовки підручників,
навчальних посібників та інших видів навчально-методичного забезпечення
аудиторних занять і самостійної роботи студентів.
10. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр,
науковим керівникам забезпечити якість змісту курсових і дипломних робіт
(проектів) студентів, підвищити рівень реальності розробки рекомендацій до
впровадження в практику підприємств.
11. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр,
науковим керівникам забезпечити відповідність дисертаційних робіт науковопедагогічних працівників на отримання відповідного наукового ступеня,
дотримання вимог до присвоєння вченого звання доцента (професора) згідно
вимог Закону України «Про вищу освіту» і інших нормативних актів.
12. Забезпечити виконання положень наказу «Про оприлюднення
дисертацій, відгуків офіційних опонентів та перевірку на плагіат наукових
робіт науково-педагогічних працівників, дипломних робіт (проектів)
студентів».
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13. Проректору з наукової роботи, директорам інститутів , деканам
факультетів, завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів здійснити
аналіз ефективності роботи наукових шкіл та запровадити заходи щодо їх
подальшого розвитку.
14. Проректору з наукової роботи, директорам інститутів , деканам
факультетів, завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів
забезпечити постійне підвищення кваліфікації дослідників, згуртованих
навколо керівників наукових шкіл, впровадження результатів наукової
діяльності у практику господарювання підприємств та організацій, дотримання
позитивної тенденції до залучення талановитої студентської молоді до
дослідницьких програм кафедр.
15. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр
забезпечити збільшення частки викладачів з науковими ступенями і вченими
званнями до прийнятих нормативів.
16. Інституту заочно-дистанційного навчання, Науково-навчальному
центру, науково-методичному центру управління якістю діяльності здійснити
аналіз структури змісту розроблених дистанційних курсів на відповідність до
вимог та підготувати пропозиції щодо модернізації дистанційних курсів.
17. Науково-навчальному центру, Центру тренінгових технологій
науково-навчального центру, Інституту заочно-дистанційного навчання,
навчально-науковому інформаційному центру протягом 2015-2016 навчального
року продовжити навчання науково-педагогічних працівників з використання
дистанційних технологій в освітньому процесі.
18. Продовжити підготовку навчально-методичного забезпечення
освітнього процесу, у тому числі дистанційних курсів, російською мовою з
метою використання в навчальному процесі для студентів-іноземців.
19. Продовжити підготовку навчально-методичного забезпечення
освітнього процесу англійською мовою з метою використання в навчальному
процесі для студентів-іноземців (напрям підготовки «Міжнародна економіка»,
«Інформатика», «Бізнес-адміністрування»)..
20. Продовжити викладання навчальних дисциплін англійської мовою
для студентів напрямів підготовки/спеціальностей «Міжнародна економіка»,
«Інформатика», «Бізнес-адміністрування».
21. Продовжити
впровадження
централізованого
незалежного
тестування у системі OpenTEST та в дистанційних курсах системи Moodle
поточного і підсумкового контролю знань студентів.
22. Забезпечити проведення з викладачами навчання-тренінгу з питань
використання у навчальному процесі дистанційних курсів, як обов’язкової
навчальної допоміжної технології.
23. Забезпечити зв’язок кафедр університету з роботодавцями, особливо
серед державних структур та підприємств споживчої кооперації і бізнесструктур різних регіонів. Для цього необхідно активно співпрацювати з ними
на напрямах спільних науково-практичних проектів, збільшення якості та
тривалості проходження виробничих професійних практик на основі їх
наскрізного проведення протягом усього терміну навчання, посилення зв’язків
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з роботодавцями шляхом запрошень їх не лише на Дні кар’єри, а й на День
університету та професійні святкування кафедрами; залучити працівниківпрактиків та державних службовців до проведення занять серед студентів
24. Адміністративно-господарській частині забезпечити своєчасне і
якісне проведення технічного дооснащення і поточного ремонту аудиторного
фонду навчального корпусу згідно запланованих обсягів робіт.
25. Продовжити жорсткий режим економії за всіма статтями витрат
Кошторису університету.
26. Проректорам, директорам інститутів, деканам факультетів
завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів організувати
обговорення завдань на 2015-2016 навчальний рік та розробку та затвердження
плану дій їх реалізації на зборах професорсько-викладацького складу,
визначити конкретні заходи щодо кардинального покращення якості освітнього
процесу зі студентами, які навчаються за освітньо-професійними програмами
бакалавра, спеціаліста та магістра.
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