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Навчання впродовж життя – сучасна парадигма досягнення
життєвого успіху людини
Навчання протягом усього життя — це постійний
процес, що починається з народження та забезпечує
навчальні можливості кожного, хто прагне власного
розвитку без вікових обмежень.

успіху. Адже гаслом університету є «Разом до вершин
професійної досконалості й життєвого успіху кожного
заради процвітання України!». Саме таке бачення дає
можливості успішно реалізувати численні проекти:

Ідея такого навчання є результатом змін у системі
освіти, що уособлює в собі поєднання пізнання світу
на ранньому етапі життя людини, навчання її у школі,
коледжі або університеті, набуття навичок у подальшому під час роботи чи дозвілля та самоосвіти в
період всього життя, знаходить своє відображення
у знаннях, досвіді, мудрості, гармонії та самореалізації, що ґрунтується на практичній роботі звичайних
людей.

•

для дітей літні та зимові школи майстерності, креативні класи,тренінги. Улітку 2019 року розпочинала свою роботу Мала академія ПУЕТ;

•

для підлітків численні професійні тренінги та майстер-класи за напрямами інтересів, літні й зимові
школи, гуртки, секції;

•

для студентів різноманітні студентські клуби,
гуртки, клініки та секції. Гасло «Університет для
студентів» реалізовано в роботі кожного структурного підрозділу. Але найцінніше є те, що величезну кількість проектів сфери професійного та
особистого розвитку реалізує саме студентська
Рада університету;

•

для фахівців працює не лише сам університет,
пропонуючи програми перепідготовки за ступенями бакалавра та магістра, а й МІПК із широким
переліком курсів підвищення кваліфікації, професійних стажувань, тренінгів;

•

для людей поважного віку в університеті існує
безліч курсів, можливостей у рамках роботи й навчання в «Університеті третього віку».

Така освіта — це систематична, цілеспрямована
діяльність із набуття й удосконалення знань, умінь та
навичок як у будь-яких типах загальних і спеціальних
навчальних закладів, так і шляхом самоосвіти.
Саме системність неперервної освіти, що побудована на ступеневій основі, різко розширює її можливості,
підвищує рівень пристосованості до навколишніх умов,
дає можливість гнучко й оперативно реагувати на зміну
потреб суспільства, соціальних груп та окремих особистостей.
ПУЕТ бере активну участь у суспільному житті регіону, міста, долі кожного, хто прагне досягти життєвого

Мала академія
ПУЕТ
Університет
(коледжі та технікуми)

Університет
третього віку

2

Міжгалузевий
інститут підвищення
кваліфікації
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Університетська громадо!

Наш Університет – потужне середовище для професійного, особистісного та компетентнісного зростання кожного з нас! Кожен із 58 років освітньої діяльності знаменується черговим підняттям освітньої та
кваліфікаційної планки наших можливостей, внутрішніх
якісних стандартів і показників!
За незліченними нагородами й відзнаками, які підтверджують наші здобутки, ховається кропітка щоденна
самовіддана робота кожного із членів університетської
команди! Усвідомлюючи власну причетність до спільної
справи, відповідальність кожного, ми робимо непомітний, але надважливий вклад у майбутнє українського
суспільства – розвиток професійних, особистісних і громадянських компетентностей наших студентів – невичерпного потенціалу розбудови благополучної та процвітаючої України!
Мене надзвичайно тішить усвідомлення того, що
нас об’єднують спільні цінності: відповідальність, добросовісність, інноваційність, командність. Саме вони
визначають головний вектор нашої освітньої роботи!

Тільки в такому середовищі формуються лідери, які
здатні ініціювати та проводити якісні зміни у всіх сферах
життя!
Я переконаний у тому, що наша багатотисячна команда випускників, їх особисті та професійні здобутки
є підтвердженням правильності освітніх змін, які ми ініціюємо та впроваджуємо в університеті, – освітні інновації, практикоорієнтованість, студентоорієнтованість!
«Ми є вчителями один одного!» – тільки в умовах постійного розвитку всіх учасників освітнього процесу народжуються продуктивні результати!
Успішне майбутнє України твориться тут і зараз: у
наших навчальних аудиторіях, лабораторіях, лекційних
залах! Ми пишемо історії успіху кожного з нас як важливої частини загальнонаціонального добробуту та процвітання!
Олексій Нестуля
Ректор ПУЕТ, доктор історичних наук, професор.
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10 фактів про ПУЕТ

Рейтинги міжнародних аудиторів та МОН України

2019

2018
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місце за середнім балом ЗНО
зарахованих за контрактом
в Полтавській області

місце серед приватних ЗВО
України в консолідованому
рейтингу

місце за кількістю українських студентів серед ЗВО
Полтавської області

місце серед ЗВО Полтавської
області за кількістю студентів-
іноземців (ТОП-200)

4

2

4

місце серед ЗВО Полтавської
області в консолідованому
рейтингу

місце серед ЗВО України за
кількістю зареєстрованих
запрошень іноземцям

місце в рейтингу Sci Verse
Scopus серед приватних ЗВО
України
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Лідерство як принцип формування потенціалу
університету
На сучасному етапі розвитку вищої школи особливої актуальності набуває лідерська управлінська парадигма, яка сьогодні
успішно імплементується в переважній більшості українських
вишів.
Колектив ПУЕТ працює відповідно до Стратегії розвитку
університету на 2017-2022 рр. Стратегічний поступ університету базується саме на лідерській управлінській парадигмі, що передбачає реалізацію Програми розвитку лідерського потенціалу в
університеті на основі принципів менеджменту якості ISO 9001
(2015 р.) та забезпечує сталий розвиток та постійне вдосконалення.
Лідерство – один із восьми принципів нового стандарту менеджменту якості. Відтак, у 2017 році в університеті створено
Навчально-науковий інститут лідерства (ННІЛ), розроблено Програму «Заходи розвитку лідерського потенціалу студентів та
навчально-педагогічних працівників ПУЕТ». Мета вищої школи та
Місія університету, що полягає у формуванні висококваліфікованого фахівця, успішного у професії та щоденному житті, визначає ряд завдань, серед яких:
• забезпечення університету статусу лідера в інноваціях та
активного впливу на майбутнє українського суспільства й
держави, заохочення персонального лідерства, ініціативності
та відповідальності за розвиток української освіти, науки й
інших сфер своєї діяльності;
• підвищення значущості стратегічного лідерства, динамічне
й послідовне культивування цінностей економіки знань (безперервний розвиток, командна робота, інновації, результативність);
• забезпечення лідерства університету на ринку України щодо
інтернаціоналізації освітнього процесу, розроблення англомовних навчальних програм, а також програм, що викладаються іншими іноземними мовами, створення подвійних і
спільних дипломів, забезпечення мобільності;
• забезпечення лідерства університету у сфері практико-орієнтованого навчання шляхом збільшення кількості баз стажування в різних країнах світу, оптимізації навчальних планів;
• забезпечення лідерства університету у просуванні в Інтернет-мережі, забезпечення найвищого серед українських вишів
рівня Web-perfomance;
• націленість на інновації та обмін знаннями, підвищення відповідальності персоналу;
• запровадження системи семінарів-тренінгів із розвитку лідерських якостей для студентів і науково-педагогічних працівників;
• діагностика, аналіз, формування (за потреби) та розвиток
лідерських якостей;
• забезпечення розвитку навичок відповідно до європейських
стандартів менеджменту якості;
• формування простору відкритого партнерства (абітурієнт,
студент, колега, бізнес, громадськість).
Відповідно до визначених завдань університетом в цьому навчальному році реалізуються стратегія розвитку на лідерських
засадах.
6
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Якість – запорука успіху!
Провідні країни світу вже давно розглядають освіту
як стратегічну сферу, від результативності розвитку якої
значною мірою залежить те, чи втримається держава в авангарді світової економіки. Західні суспільства
прагнуть організувати освітній процес так, щоб якомога
більша частина громадян мали можливість отримати
високий статус і самореалізуватися у процесі досягнення життєвого успіху, адже тільки успішна особистість
спроможна активно впливати на динамічний розвиток
країни. Отже, сьогодні основна увага в освітньому середовищі повинна бути приділена питанням подолання консерватизму в підходах до навчально-виховної
діяльності та залучення кращих надбань, що існують у
системі освіти західних країн.
Зважаючи на завдання Стратегії
розвитку Полтавського університету
економіки і торгівлі на 2017–
2022 рр., ректоратом університету
були розроблені та визначені основні
інноваційні підходи в управлінні та
організації освітньої діяльності. До складу науково-методичних груп зі спеціальностей, крім провідних науковопедагогічних працівників, були включені роботодавці, фахівці-практики, випускники та студенти. Це дозволило
використати досвід практиків, ідеї випускників, креативність студентів і професіоналізм педагогів під час
створення принципово нових за змістом освітніх програм бакалавра та магістра, підготовлених відповідно до
Стандартів вищої освіти зі спеціальностей, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням із
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Досить насиченим видався рік в
освітній діяльності університету

Як ніколи, нові навчальні плани, розроблені за цими освітніми програмами, максимально наближені до планів
провідних європейських та американських університетів.
Принципи, закладені в Концепції практико-орієнтованого навчання ПУЕТ, знайшли ще більше відображення в
нових навчальних планах – збільшення практичної складової до 46 тижнів (на 1, 2, 3 курсах по 14 тижнів виробничої практики, на 4 курсі – 4 тижні). Збільшення практичної складової в підготовці студентів із забезпеченням
конкретних компетентностей на кожному рівні практичної підготовки на робочих місцях – запорука успіху в подальшій діяльності випускника, створення можливостей для довгострокового міжнародного стажування на базах
практики в Китаї, Болгарії, Туреччині, на Кіпрі та ін.
Творчий підхід у роботі проектних груп дозволив створити не лише нові навчальні дисципліни, а й запровадити
принципово нові підходи в їх викладанні, в організації індивідуальної та самостійної роботи студентів.
Тільки інноваційна за своєю сутністю освіта може виховати людину, спроможну виявляти активність у сучасному інформаційному соціумі, бути самостійною, самодостатньою особистістю, яка керується в житті власними
знаннями та переконаннями. Значною мірою це потрібно й усьому суспільству, бо без успішної особистості неможливо ані розбудувати демократії, ані досягти високого рівня економічного й соціального розвитку.
Результатом наполегливої та продуктивної роботи команди однодумців стало затвердження вченою радою
24 освітніх програм бакалаврського та 22 магістерського рівнів вищої освіти.
Це велика перемога колективу й ще один крок до розширення міжнародної мобільності як студентів, так і
викладачів!
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Забезпечення якості вищої освіти є одним із головних
завдань діяльності університету. А якість вищої освіти –
це відповідний кадровий потенціал, достатнє навчально-методичне та інформаційне забезпечення, сучасна
матеріально-технічна база, розвинена інфраструктура
та соціальне забезпечення студентів.
Протягом останього року була проведена величезна робота з визначення кадрового потенціалу, створення груп забезпечення зі спеціальностей відповідно
до вимог найвищого рівня підготовки. Кожен науко-

На виконання Програми подальшого реформування кооперативної освіти на 2014–2020 рр. та з нагоди
20-річчя проекту «Система управління якістю діяльності
університету» в Полтавському університеті економіки і
торгівлі проходив Тиждень якості в ПУЕТ, у рамках якого:
1.
Відбулося засідання Полтавського навчального комплексу Укоопспілки «Освіта» (до якого входять
близько 40 технікумів та коледжів України) з розглядом
питань щодо: підготовки бакалаврів за інтегрованими
навчальними планами; форм організації освітнього
процесу за дистанційними технологіями зі студентами
локальних центрів дистанційного навчання; особливостей проходження акредитаційної експертизи освітніх
програм, напрямів підготовки (спеціальностей) в закладах вищої освіти з вересня 2018 року. У засіданні
взяли участь члени Комплексу – кооперативні технікуми та коледжі.
2.
Проведено XLІІІ Міжнародну науково-методичну конференцію «Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця» з організацією ярмарку вакансій та круглого столу «Якість у вищій
освіті: досвід, проблеми, пропозиції для підвищення
результативності». Уперше учасниками конференції
були практики, роботодавці, які висловлювали свої погляди, побажання та пропозиції з підготовки майбутніх
фахівців.
3.
Організовано проведення студентських батлів
під девізом «Якість вищої освіти як результативне формування компетентності та професійної свідомості».
Стратегічна сесія відбувалась у форматі міні-тренінгу.
В ігровій формі студенти визначили слабкі та сильні
сторони освітнього процесу в ПУЕТ. Спочатку студенти озвучили свої очікування від зустрічі. Перше з них
– покращувати освітній процес разом. Не менш важливо для студентів було бути почутими та долучатися
до вирішення студентських проблем, найгостріші з них
студенти визначили за допомогою методу «квітки лотоса». Використовуючи правило «критикуєш – пропо8

Серед пропозицій від студентів: розвиток практико-орієнтованого навчання,
покращення рівня володіння англійською
мовою студентами та працівниками, осучаснення освітніх програм і використання
інтерактивних методик викладання.
Не менш важливим є формування дружнього середовища та створення академічної атмосфери.

грам і відзначили, що вони відповідають установленим
вимогам і забезпечують державну гарантію якості освітнього процесу.
Результатом підтвердження якості освітніх послуг є
отримання сертифікатів про акредитацію освітніх програм, що дає право на видачу дипломів державного
зразка, а також дозвіл на підготовку іноземних студентів.
во-педагогічний працівник підготував формуляр із підтвердженням Кадрових вимог щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти.

нуй», студентами були висунуті пропозиції щодо покрашення освітнього процесу.
Значну увагу студенти приділяли необхідності
налагодження комунікації між студентами та
викладачами. Особливо важливою є інтеграція
іноземних студентів з українськими. Цікаво було
побачити образ ідеального викладача. Примітно, що
не індекс Гірша й не наявність учених та наукових звань
визначає цей образ очима студентів. Головними для
них, насамперед, є людські якості – доброта, чесність,
відкритість, позитивність та вміння комунікувати зі
студентами. Але не менш важливими є кваліфікованість
і практичний досвід. Наостанок студенти залишили
побажання для топ-менеджменту університету.
Студенти хочуть бути почутими та прагнуть практичних
дій. І перші кроки з боку адміністрації університету вже
зроблені.
4.
І на завершення – високі відзнаки в молодіжному проекті до Міжнародного Дня студента «Наша
єдина студентська родина!» за номінаціями «Кращий
студент – науковець Полтавщини», «Кращий студент
– громадський діяч Полтавщини», «Кращий волонтерський загін», «Кращий студент – спортсмен Полтавщини», «Кращий студент – творча особистість Полтавщини».
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Із травня 2018 року спільними зусиллями завідувачів
кафедр, гарантів освітніх програм, науково-педагогічних
працівників, науково-методичного відділу ліцензування та акредитації, структурних підрозділів університету
успішно пройдено 27 акредитацій освітніх програм за
спеціальностями (13 за першим (бакалаврським) та
14 за другим (магістерським) рівнями вищої освіти).
Комісії, призначені наказами Міністерства освіти і науки України, розглянули подані акредитаційні справи,
провели безпосередньо на місці експертне оцінювання
відповідності освітньої діяльності ліцензійним умовам
та державним вимогам щодо акредитації освітніх проУніверситетський вісник | 2019
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родною компанією з тестування програмного забезпечення QATestLab, агрокомпанією Кернел, ІТ-компанією
«Grass business lab», компанією WorkConsult та іншими.
Крім цього, ІТ-студенти мають можливість пройти практику в секторі розробки електронних ресурсів ПУЕТ.
•

•

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики створена у травні 2004 р. З перших днів існування кафедра була та є випусковою для ІТ-студентів і є такою для спеціальності Комп’ютерні науки. Очолює
кафедру д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович, який протягом 15 років разом із викладачами та студентами
сприяє розвитку ринку ІТ у регіоні.

Здобутки кафедри
•
•
•

•
10

кафедра випустила понад 500 випускників;
сьогодні на спеціальностях Комп’ютерні науки,
Комп’ютерні науки та інформаційні технології та
Інформатика навчається понад 200 студентів;
кафедрою підготовлено 25 фахівців для економік Азербайджану, Грузії, Нігерії, Сьєрра-Леоне, Тунісу. У 2018-19 н.р. навчається близько
тридцяти іноземних студентів із 14 країн світу:
Азербайджану, Алжиру, Гамбії, Гани, Зімбабве,
Ємену, Індії, Марокко, Нігерії, Пакистану, Сполучених штатів Америки, Судану, Сьєрра-Леоне,
Туркменістану;
зв’язок кафедри з випускниками часто ре-

•

алізується у спільних проектах. Так, випускники
ПУЕТ: Шаманський В’ячеслав, Ларіонов Олег,
Мовчан Ігор, Самовик Сергій, Ольховська Олена,
Рогов Віктор працевлаштують у свої організації
та відділи на посади програмістів, тестувальників, веб-розробників теперішніх студентів;
наші студенти тісно співпрацюють із підприємствами різної форми власності та створюють
сайти, інтернет-магазини та онлайн ігри за кошти замовників у рамках випускових робіт.

Нині за укладеними угодами кафедра співпрацює зі
шведсько-українською ІТ-компаніями «Beetroot», «ІТYard», американсько-українською ІТ-компанією «The
White Label Agency», ІТ-компанією «SoftGroup», Міжна-
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ІТ-студентами створено та передано на впровадження більше ніж 120 тренажерів для близько 30
дистанційних курсів кафедри ММСІ, що є величезним внеском у розвиток дистанційної освіти ПУЕТ;
у 2018 р. команда PUET_SickOurDucks (студенти 2
курсу спеціальності Комп’ютерні науки: Деркач Роман, Дудник Дмитро, Пилипченко Віталій) посіла
2 місце серед усіх команд економічних закладів
вищої освіти України у Всеукраїнській студентській
олімпіаді з програмування! Уже 13 квітня 2019 р.
у І турі студентської олімпіади із програмування
(одночасно етап є 1/8 першості світу із програмування – International Collegiate Programming
Contest - ICPC), ця ж команда посіла 1 місце серед команд Полтавської області! 2 місце цього ж
змагання посіла команда PUET_Bomg (студенти 4
та 5 спеціальностей Інформатика та Комп’ютерні
науки: Белінська Вікторія, Жайворонок Ярослав,
Сивокінь Олександр);

•

студенти постійно беруть участь у закордонних
стажуваннях та програмах обмінів студентами в
рамках проектів Еразмус+ та ін.

•

Усе це стало можливим завдяки значному
внеску науково-педагогічного персоналу випускової кафедри у розвиток спеціальності,
а саме: захищено 10 кандидатських дисертацій, отримані вчені звання викладачами Парфьоновою Т. О., Ємець О. О., Черненко О. О.,
Чілікіною Т. В. та Ольховським Д. М.; у 2016 р.
доц. кафедри, к.ф.-м.н. Ємець О. О. отримала
стипендію міського голови для молодих учених м. Полтава; викладачі кафедри є авторами
10-ти монографій; визнанням роботи викладачів є численні публікації у фахових виданнях, що входять до науково-методичної бази
Scopus; на кафедрі ММСІ плідно функціонує

Команда PUET_Bomg - Жайворонок Ярослав, Белінська Вікторія разом з тренером, доцентом кафедри ММСІ, к. ф.-м. н.
Олексійчуком Юрієм Федоровичем

наукова школа «Комбінаторна оптимізації та
інформаційні технології», яку очолює проф.,
д.ф.-м.н. Ємець О. О.
За ці роки праці завідувач кафедри став відмінником освіти України, лауреатом Державної премії
України в галузі науки і техніки, здобув Подяку
Прем’єр-міністра України.
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2019 рік є ювілейним роком для кафедри економіки
підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 15 років тому, у 2004 році,
було ухвалено рішення про створення кафедри економічної кібернетики. Так було започатковано новий
напрям підготовки в ПУЕТ висококваліфікованих фахівців у галузі моделювання, програмування економічних
процесів, розроблення автоматизованих систем управління, їх упровадження й підтримки, а також наукової
роботи у сфері економіки, організації та управління
підприємствами, моделювання економіки та інформаційного забезпечення.
За час свого існування кафедра підготувала понад 600 фахівців з економічної кібернетики за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста,
магістра.
Випускники спеціальностей Економічна кібернетика
та Економіка підприємства мають власні бізнес-структури та обіймають посади державних службовців, директорів, головних інженерів, провідних економістів,
керівників диспетчерської служби, інженерів із програмного забезпечення, викладачів, фахівців з інформаційних технологій, менеджерів з роботи з корпоративними клієнтами, бухгалтерів, інженерів технічної
підтримки, начальників відділу технічної підтримки;
експерта з еквайрінгу, з роботи з корпоративними
клієнтами, програмістів, системного адміністратора
та інженера АСУ, економіста-програміста відділу інформатизації та автоматизації, менеджера з реклами,
економіста, фахівця відділу індивідуального бізнесу та
логістики не лише в Україні, а й за кордоном.
У різні роки на кафедрі протягом її існування працювали багато висококваліфікованих співробітників:
професори М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, А. А. Роскладка, В. М. Андрієнко, Н. В. Кононец, Д. Ф. Крисанов,
Р. М. Лепа, Є. М. Ємець, В. В. Іванова; М. Г. Безпарточний; доценти Є. І. Івченко, В. І. Клименко, О. О. Козир, Л. Ф. Крещенко, Л. А. Негребецька, С. А. Орищенко, В. М. Петрянін, О. В. Роскладка, Ю. В. Столярчук,
К. Ю. Вергал, О. К. Кузьменко; О. Д. Стефанюк, Т. І. Яковенко; ст. викладачі О. В. Гречка, Г. В. Карнаухова; асистенти А. М. Бут, А. М. Гафіяк, А. М. Дубик, С. О. Івко,
12

вирішує проблему навчання впродовж усього життя.
Системна організація забезпечила рівень управління
університетом, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001:2008, та отримала сертифікат DQS GmbH
та IQNET (міжнародна мережа сертифікації) №DE
440030 QM08). Підтвердженням якісного рівня підготовлення такої роботи стало те, що в лютому 2010 року
університет отримав золоту медаль Міністерства освіти
і науки України в номінації «Інновації у впровадженні
ІТ-технологій в освітній процес» та почесний диплом
Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук НАН України « За високі творчі досягнення в
інноваційному оновленні національної системи освіти»
в рамках участі у Тринадцятій міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» у
м. Київ.

Є. В. Манахов, Ю. О. Нестуля, О. С. Петулько, С. М. Рогоза, І. О. Сердюк, О. О., В. О. Сергійчук, І. Л. Павлик,
які зробили й продовжують робити вагомий внесок у
підготовку досвідчених фахівців з економічної кібернетики та економіки підприємства.
За ці роки на кафедрі ЕПЕК підготовлено та захищено
5 докторських дисертацій (М. Є. Рогоза, А. А. Роскладка, Н. С. Педченко, Н. В. Кононец, М. Г. Беспарточний)
та 12 кандидатських дисертацій (А. А. Скляр, К. Ю. Вергал, І. А. Сененко, О. К. Кузьменко, О. В. Яременко,
Е. К. Оніщенко, С. П. Тронь, С. В. Гаркуша, Т. І. Яковенко, Т. В. Чілікіна, Д. М. Ольховський, Ю. Ф. Олексійчук).
Сьогодні на кафедрі навчаються 3 докторанти та 18 аспірантів.

На кафедрі активно долучають до наукової роботи
студентів. Під керівництвом М. Є. Рогози, С. К. Рамазанова, О. Д. Стефанюк, Л. В. Олексенко виконано студентські наукові роботи, які ставали переможцями на
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
та виборювали призові місця у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади з напряму «Економічна кібернетика» та «Економіка підприємства». Вагомим результатом у діяльності кафедри, що сприяє розвитку науки
і техніки, розширює міжнародне співробітництво, є організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка сьогодні: про-

Упродовж цих років на кафедрі створено наукову
школу, в рамках науково-дослідної роботи якої було
виконано науково-дослідні теми.
Під керівництвом завідувача кафедри ЕПЕК М. Є. Рогози створена локальна обчислювальна мережа
університету, на базі якої розроблено і впроваджено
автоматизовану систему управління підсистем фінансового менеджменту, електронного документообігу,
планування й організації освітнього процесу, управління якістю освітнього процесу, приймальної комісії,
системи ресурсного й інформаційного забезпечення,
автоматизованого мультимедійного комплексу, інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують
управління всіма процесами діяльності університету.
Упровадження інноваційних технологій забезпечило
колективу університету взяти курс на навчання, що
ґрунтується на широкому використанні результатів
власних наукових досліджень та науково-методичних
розробок в освітньому процесі, розгорнути роботу з
упровадження дистанційних технологій навчання, що
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блеми моделювання та управління».
Результати величезної праці колективу на науковій
та освітній ниві, його вклад у розвиток університету відображають 49 монографій, підручників та 83 навчально-методичних посібники, у т.ч. із грифом МОНУ 28,
понад 277 наукових статей, підтверджують близько 5
авторських свідоцтв і патентів на винахід; участь у наукових, науково-методичних та науково-практичних
конференціях (з опублікуванням тез доповідей) – 596;
виконання НДТ – 5; розроблення понад 70 дистанційних курсів.

При кафедрі у 2015 році створено Громадську спілку «Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації» (далі Центр), метою якого є інтеграція наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності закладів
вищої освіти, громадських об’єднань, комерційних підприємств і наукових установ Національної та галузевих
академій наук України для участі в міжнародних проектах, розроблення та виконання пріоритетних наукових програм, проведення наукових досліджень на міжнародному, національному та регіональному рівнях,
експериментальних та методичних розробок тощо на
засадах поєднання вітчизняних і залучення іноземних
кадрових, фінансових, технічних та організаційних ресурсів відповідно до чинного законодавства. Науковим
директором Центру є завідувач кафедри економіки
підприємства та економічної кібернетики ПУЕТ, д. е. н.,
проф., академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України М. Є. Рогоза.
Підтримуючи
реформи,
що
відбуваються
в економічному просторі України, кафедрою
проводиться робота з перепідготовки фахівців для
різних галузей діяльності. Так, із 2018 року кафедра
проводить навчання за «Програмою підвищення ква
ліфікації медсестер» за темою науково-дослідного
проекту «Інформаційні технології медсестринства». У
рамках реалізації чинного проекту з організації курсів
перепідготовки офіцерів запасу за програмою «НАТО
– Збройні сили України»
відповідно
до
грантової
програми
НАТО
«Пар
тнерство
заради
миру»
кафедра
економіки
підприємства та економічної
кібернетики ПУЕТ спільно
з
Навчально-науковим
інформаційним
центром
університету за підтримки
ректорату здійснює випуск
слухачів курсів підвищення
кваліфікації колишніх військо
вослужбовців Збройних сил
України спільно з партнером у
сфері професійного навчання
Міжгалузевим
інститутом
післядипломної
освіти
Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут». Викладачі кафедри доценти
К. Ю. Вергал та О. К. Кузьменко у рамках проекту
«Лабіринт кроків» – польсько-української школи
програмування для дітей проводять навчання із
програмування для дітей.
Сьогодні на кафедрі працює 12 викладачів: 2 доктори економічних наук, 1 доктор педагогічних наук, 7
кандидатів економічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, 1 старший викладач. Кожен із них зробив значний внесок у розвиток науки та кафедри ЕПЕК,
побудував кар’єру.
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Вибір, що формує твоє майбутнє

Цікава «Школа юних хіміків»
У багатьох склався стереотип,
що хімія – це нудна наука, яка складається лише із складних рівнянь
хімічних реакцій. Але на нашому
факультеті стереотипів не буває.
Старший викладач кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Н. В. Гнітій
розпочала проект «Школа юних
хіміків», який збирав чимало дітлахів 1-3 класів на осінніх, зимових
канікулах, а також на окремих заняттях протягом навчального року.
Юні слухачі навчилися створювати
полімерних червів, вулкан, хімічних
зміїв, феєрверк у пляшці, чорнила

для шпигунів та багато інших цікавих речей. Для нас головне
те, що нам вдається
прищепити любов до
хімії наймолодшим
учням, оскільки ми
певні, що ця наука, у
поєднанні з іншими
природничими науками, здатна змінити
світ. Згадуються слова
Біла Гейтса, який сказав, що майбутнє за двома спеціальностями –
біотехнологією та інформаційними
технологіями. А розвиток біотех-

Вибір професійного шляху та побудова успішної кар’єри разом
із ПУЕТ
Рано чи пізно перед учнями старших класів та їх батьками постає питання професійного вибору, напряму подальшої трудової та розумової діяльності, із чим майбутні
випускники хочуть пов’язати своє подальше життя. Головне в цьому є те, аби цей вибір був усвідомленим та зваженим, адже досить вагому роль у нашій подальшій діяльності відіграватиме праця. Обрана випускником професія
має відповідати власним інтересам, здібностям та викликати в майбутньому почуття задоволення.
нологій неможливий у подальшому
без ґрунтовних знань хімії, а головне – без талановитих фахівців, які
люблять свою справу.

Навчатися граючись - це не тільки легко, але й дуже цікаво!
У квітні-травні 2019 року в рамках українопольського проекту «Лабіринт кроків», що стартував
у шести областях України, викладачі кафедри еко
номіки підприємства та економічної кібернетики
доц. К. Ю. Вергал та доц. О. К. Кузьменко провели тре
нінги для дітей 1-4 класів шкіл м. Полтава та Полтавської
області. Під час заняття тренери використовували
унікальну комбінацію інтерактивного мобільного за
стосування й матеріальних картонних фішок. Школярів
ознайомили з роботом Scottie, навчили створювати
перші алгоритми та показали, що програмування – це
просто!

Ось чому так важливо учнівській молоді, зважаючи на
сучасні запити і тенденції на ринку праці, бути різносторонньо поінформованою про ту чи ту професію.
Саме не лише інформування старшокласників про
сучасні тренди ринку праці, прогноз попиту на фахівців
у майбутньому, очікування роботодавців, а й інфор
мування про можливості самореалізації сучасної людини
та досягнення професійного успіху через дискусії із
професіоналами, спілкування з початківцями та топменеджерами є однією з головних цілей діяльності уні
верситету, за організацію та проведення яких відповідає
відділ
профорієнтаційної
роботи
департаменту
маркетингу ПУЕТ.

Успішному професійному вибору учнівської молоді
сприяє:
•

надання допомоги старшокласникам під час вибору майбутньої професії та визначення перспектив
працевлаштування після закінчення школи чи подальшого навчання, надання рекомендацій щодо
майбутньої професійної кар’єри;

•

залучення до профорієнтаційної роботи як постійних консультантів студентів та компетентних працівників відповідних установ і підприємств;

•

запровадження діагностування нахилів і здібностей учнів;

•

виїзні консультування молоді з питань професійного самовизначення та працевлаштування;

•

ознайомлення
з
можливістю
орієнтованого навчання в ПУЕТ.

практико-

Відділ профорієнтації ПУЕТ бере активну участь у різних освітніх виставках, ярмарках професій, акціях, відвідує заклади середньої освіти м. Полтава, Полтавської області та суміжних областей із метою презентації освітньої
діяльності Полтавського університету економіки і торгівлі
та проведення майстер-класів, тренінгів, ділових ігр за
професійним спрямуванням.
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Полтавська обласна школа лідерів
учнівського самоврядування 2018-2019 рр.

Підготуйтеся до
успішного складання
ЗНО разом із ПУЕТ!

Полтавський університет економіки і торгівлі має
багаторічний досвід успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання знань, яку забезпечують
досвідчені викладачі, які є авторами підручників і
мають значний досвід роботи зі вступниками.

На курсах підготовки до ЗНО
слухачі мають можливість:

Навчально-науковий Інститут лідерства ПУЕТ
1 червня 2018 року Полтавський університет економіки і торгівлі радо відкрив двері для лідерів учнівського самоврядування Полтавської області. 246 школярів старших класів, які зареєструвалися через Google форму, стали
слухачами Полтавської обласної школи лідерів учнівського самоврядування (ПОШЛУС).
Школа заснована в рамках Стратегії розвитку ПУЕТ на 2017–2022 рр. на основі наявного Договору про співпрацю
між Полтавським університетом економіки і торгівлі та Полтавським обласним інститутом післядипломної освіти
імені М. В. Остроградського, підписаного ректорами професором О. О. Нестулею та доцентом В. В. Зелюком.

Предмети навчання та їх кількість абітурієнт визначає за
власним бажанням.
Заняття на підготовчих курсах до ЗНО проводяться в будні
(друга половина дня) та у вихідні (перша половина дня). Розклад занять залежить від обраних предметів та їх кількості.
Тривалість занять – 30 тижнів.
Після занять слухачам підготовчих курсів видається посвідчення, яке надає переваги щодо вступу до Полтавського
університету економіки і торгівлі, визначене Умовами прийому до закладів вищої освіти.

5 причин для відвідування курсів у ПУЕТ

1
2
3
4
5

Підвищення рівня знань для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання та подальшого вступу
до ЗВО України.
Психологічна та організаційна підготовка до незалежного тестування.
Об’єктивна оцінка власних знань, спроба унікальної системи проходження незалежного тестування.
Навчання відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості
освіти http://testportal.gov.ua/.
Використання сучасних інформаційних методик навчання, можливість дистанційно отримувати додаткові
завдання.
Університет запрошує вступників на курси та надає
унікальну можливість підготуватися до зовнішнього
незалежного оцінювання.
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Робочою групою науково-педагогічних працівників
ПУЕТ разом із методистом Центру методології та методики формування цінностей ПОІППО А. М. Романенко розроблено Положення про ПОШЛУС, затверджене
вченою радою університету.
Робота Школи містить ознайомлення з дистанційним курсом «Основи лідерства для лідерів учнівського самоврядування», який розміщено на платформі moodle Головного центру дистанційного навчання
ПУЕТ, та участь у тренінгах на локаціях, створених за
місцем проживання школярів Полтавської області:
Полтавська, Кременчуцька, Лубенська, Глобинська, Кобеляцька, Миргородська, Гадяцька, Чутівська.
Кожен зареєстрований учасник має доступ до ди
станційного курсу через login пароль, який він отримав
на початку навчання. У програмі дистанційного курсу
вісім тем: «Мій лідерський потенціал», «Риси лідера»,

«Стилі лідерства», «Харизма лідера» та ін. Слухачі
ПОШЛУС мають упродовж місяця опрацювати одну
тему та виконати практичні завдання, усі завдання
творчі, одне з них є презентаційним. Учасник лідерської
школи обов’язково має виступити перед аудиторією з
коротенькою публічною доповіддю за темою, яка йому
найбільше сподобалася, і зафіксувати цю подію на
фото. Дистанційний курс містить посилання, закладки,
додаткову інформацію, яскраві презентації. Працювати
з таким курсом можна навіть із телефона чи смартфона.
На локаціях слухачам ПОШЛУС було запропоновано
чотири теми тренінгів, у яких школярі залюбки брали
участь. На тренінгах учасники відкривали в собі, розвивали та вдосконалювали найголовніші «4 К» компетентності, якими має володіти кожна людина, яка отримала середню освіту: комунікація, критичне мислення,
креативність, кооперація.
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VII ЧЕМПІОНАТ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ОСНОВ
ПІДПРИЄМНИЦТВА

Тренерами виступили кращі молоді та
талановиті викладачі: Аліна Ткаченко, Оксана
Делія, Леся Рудич, Лариса Степанова, Інна
Пахомова, Василь Карманенко, Олена Горячова.
Приклад
лідера-наставника,
як
завжди,
демонструвала організатор ПОШЛУС, директор
Навчально-наукового
Інституту
лідерства
Світлана Нестуля.

«КРОК ДО БІЗНЕСУ»

Слід особливо відзначити групу волонтерів-студентів, які завжди підхоплюють ініціативу та вчаться у кращих майстрів своєї справи,
– Учителів із великої літери. Вони, відвідавши
тренінг для тренерів, побувавши на тренінгах
наставників та отримавши від них методичні рекомендації, продовжують втілювати ідею лідерства, самостійно проводячи міні-тренінги для
школярів. Серед найактивніших студентів, які
щедро діляться знаннями та вміннями: голова
студентської ради ПУЕТ Негода Марина, голова
студентської ради ІЕУІТ Балашкевич Альона, голова студради факультету ТТМ Полєва Яна, екс
голова студради факультету ХТГРТБ Галиченко
Анастасія, член студради університету Ярослав
Заєць.

У 2018–2019 навчальному році в VII Чемпіонаті Полтавської області з основ підприємництва серед старшокласників «Крок до бізнесу» взяли участь понад 800 учнів
шкіл. Особливістю проведення Чемпіонату є застосування ігрової технології, а саме бізнес-симуляції, що успішно
використовується в освітньому процесі в університеті.
Змагання проводилися у два етапи: відбірковий (ра
йонний, міський) та фінальний (обласний). Відбіркові
змагання пройшли в багатьох містах і селищах
Полтавської області. На фінал до ПУЕТ приїхала рекордна
кількість команд – 32, які представляли 130 учнів.
У результаті запеклої боротьби перемогу виборола
команда «BOSS» (Миргородський район). Серед
переможців також команди «Fast buy» (Кременчуцький
район), «Долар»(Великобагачанський район) і «Шара»
(Хорольський район). Усі учасники чемпіонату отримали
сувеніри, призери – подарунки, чемпіон – кубок,
керівники команд – цікаве спілкування й нові методики
навчання. Чемпіонат пройшов на найвищому рівні!

Університетською командою справжніх лідерів на восьми локаціях проведено 29 тренінгів для школярів, 4 тренінги для викладацького
складу: керівників шкіл, організаторів позакласної та позашкільної виховної роботи, вчителів.
Проект ПОШЛУС отримав своє міжнародне
втілення. Як мікропроект «Розвиток Полтавської обласної школи лідерів учнівського самоврядування», він був презентований на конкурсі
«Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV:
комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». Фундаторами конкурсу проектів
виступили Міністерство науки і вищої освіти
Республіки Польща, Міністерство освіти і науки України під почесним патронатом Фундації
польських ректорів – Інституту суспільства знань.
Організатор ПОШЛУС С. І. Нестуля, перемігши в
конкурсі, пройшла навчання у Варшавському та
Ягеллонському університетах. Сьогодні наша професійна команда лідерів втілює передові практики польського досвіду в налагодження зв’язків
«університет-школа».
5 червня 2019 року відбулось урочисте підбиття підсумків першого року навчання в Полтавській школі лідерів учнівського самоврядування.
Програмою заходу було передбачено презентації
результатів річного навчання учнів Школи, в ході
якої кожен учасник ділився власним досвідом
та історією власного успіху. А презентувати було
що! Адже під уважним керівництвом досвідчених
наставників Світлани Іванівни Нестулі та Лесі
Василівни Рудич, доцента кафедри управління
персоналом, економіки праці та економічної теорії
ПУЕТ, результати навчання були разючими.
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Усім учасникам Полтавської школи лідерів учнівського
самоврядування були вручені сертифікати про успішне
закінчення навчання. Яскравим завершенням насиченого дня
став відпочинок у РЦ «Турбіна» для всіх учнів.
Проект ПОШЛУС не завершується, він отримає своє
продовження для наступного набору слухачів у 2019 р. Школярі,
які пройшли навчання, збагатилися досвідом, отримали
лідерську компетенцію, готові до дій та змін. У руках нинішніх
молодіжних лідерів учнівського самоврядування – майбутнє
країни, Європи, світу. Лідери – особистості, які готові брати на
себе відповідальність за сьогодення й майбутнє. Створюємо
середовище для розвитку потенціалу справжніх лідерів!
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Платформа особистісного розвитку майбутніх підприємців
Молодіжний бізнес-центр під керівництвом доцента кафедри комерційної діяльності та підприємництва
І. В. Юрка дав життя великій кількості креативних ідей
наших студентів, які згодом переросли у справжні бізнес-проекти. Логічним є те, що цього року кількість
учасників чемпіонату «Крок до бізнесу» досягла рекордного максимуму. Ідея створення власного бізнесу
настільки захопила наших студентів, що в ПУЕТ з’яви-

лася ще одна платформа для креативу – Start-Up club
YEP. Очолила цей рух заступник декана факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу О. Д. Стефанюк.
На базі Start-Up club YEP зі студентами була проведена
фінансово-освітня тренінг-гра «Wecanomy Life», Академія практичного маркетингу, що створена нашими
випускниками для студентів ПУЕТ.

Університетський вісник | 2019
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Вибір професії розпочинається зі школи

«Хочу жити в якісному світі» - виховуємо покоління свідомих
споживачів разом
Усі ми від народження є споживачами, тому
вкрай важливо бути обізнаним покупцем. На
жаль, в українських школах споживча освіта лише
починає зароджуватися, у той час, коли європейські школи почали займатися цим питанням майже півстоліття тому. Зауважимо, що факультет
товарознавства, торгівлі та маркетингу має багаторічну історію, тому саме наші викладачі стали
провідниками споживчої освіти в регіоні. І сьогодні ми готові допомагати школам у вихованні свідомих, здорових споживачів. У рамках обласного семінару-практикуму «Розвиток медіакультури і
робота з інформацією» на базі ПОІППО декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу
А. С. Ткаченко провела майстер-клас «Маркування та штрихове кодування як основний засіб інформації
про товар» для освітян із Полтавської області. Це стало
початком співпраці факультету зі школами Полтавської
області та поштовхом до проведення акції «Хочу жити
в якісному світі» для школярів м. Полтава та області.
Майстер-класи з визначення якості та безпечності товарів у домашніх умовах пройшли в Миргороді та в
більшості шкіл м. Полтава. Приємним є той факт, що
деякі школи запрошують наших викладачів не вперше.
Наприклад, спілкування з учнями гімназії № 14 стало
доброю традицією. Подібну акцію ми влаштовуємо

не лише для старшокласників, а і для учнів 5-7 класів,
зокрема у школі № 38 та школі № 16. Практично всі
викладачі кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи долучилися до проведення
майстер-класів. Цьогоріч акція була присвячена, в
основному, продуктам харчування, адже проблему
неправильного харчування порушують самі вчителі.
Проте майбутнього року більше уваги приділятимемо
нехарчовій продукції, оскільки вплив пластику, побутової хімії, гаджетів на дитячий організм – це теж дуже
серйозне питання.

Вибір професії розпочинається зі школи

Робота з талановитими учнями
7-8 квітня 2019 року завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук,
професор Ірина Петренко прочитала
лекції обдарованим учням 8-9 класів
шкіл м. Полтава та області з метою
підготовки учасників Всеукраїнської
учнівської олімпіади з історії. Заняття
було проведено на базі Полтавського навчально-оздоровчого комплексу
«Ерудит» на березі Псла в с. Потоки
Кременчуцького району Полтавської
області. Цей заклад є структурним елементом Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка.
Учням створено прекрасні умови для
інтелектуального розвитку й фізичного
загартування. Відпочинок та оздоровлення обдарованих дітей поєднувалося з навчанням, спортом і змістовним
дозвіллям.

На фото: завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук, професор Ірина Петренко з учнями 9 класу. 7 квітня 2019 року.

Тест-драйв спеціальності Маркетинг - майстер-клас «Створи
власний бренд» для учнів шкіл

Фінансова освіта – крок до успіху!

У питанні вибору професії сучасною молоддю відповідно до потреб українського суспільства та можливостей особистості важливою є допомога викладачів
кафедри фінансів та банківської справи, які визначають
суспільно значущі мотиви вибору майбутньої професії.
У роботі зі вступниками особлива увага приділяється учням старших класів закладів середньої освіти, які
приймають доленосне рішення у своєму житті – вибір
професії, а отже, потребують допомоги не лише від
батьків та вчителів. Саме викладачі закладу вищої
освіти формують ціннісну орієнтацію молоді у професійному самовизначенні з акцентом на особливостях майбутньої кваліфікації.
Протягом навчального року доцентами кафедри
фінансів та банківської справи О. В. Гасій, С. П. Прасоловою та Н. В. Фесенко проведено лекції-бесіди з уч20

нями Полтавської загальноосвітньої школи № 8 імені
Панаса Мирного. Під час уроків школярі ознайомилися з історією вітчизняної грошової системи, значенням
банківської системи в житті сучасної людини, сучасними платіжними засобами та світовими заходами з
підвищення фінансової грамотності дітей і молоді.
З метою надання студентам особистісно-орієнтованої допомоги у виборі професії, розвитку професійних
і пізнавальних інтересів, виявлення схильностей щодо
майбутньої кваліфікації доцентами кафедри Г. М. Сидоренко-Мельник та Н. В. Фесенко були проведені
лекції-диспути на теми «Планую і прогнозую особисті
фінанси» та «Фінансова безпека: сутність, можливі загрози та шляхи їх попередження».
За ініціативи завідувача кафедри фінансів та
банківської справи В. В. Карцевої відбулася зустріч студентів магістратури спеціальності Фінанси, банківська
справа та страхування Полтавського університету економіки і торгівлі зі студентами Полтавського кооперативного коледжу. Конструктивний діалог допоміг майбутнім вступникам отримати відповіді на питання про
можливості та переваги навчання у ПУЕТ.
Усім відома приказка «Не у грошах щастя», але щастя, крім іншого, ще й в тому, щоб знайти цікаву та потрібну суспільству професію. Завдяки таким зустрічам
наші майбутні студенти чітко розуміють, що професія
фінансиста — це безпрограшний вибір!
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Чи потрібні такі знання школярам? Безперечно, так,
оскільки саме вони є сьогодні тими, хто змінить суспільство на краще.
15 лютого 2019 року завідувач кафедри маркетингу
Карпенко Наталія разом із студентами 1 курсу спеціальності Маркетинг завітала до учнів 11 А класу ЗОШ №38
із метою визначити, чи вміють школярі відкривати в собі
особисті навички, відомі сьогодні як soft-skils (м’які навич-

ки). Обравши серед представлених саме ті навички, що
притаманні кожному із школярів, були визначені ті, хто
в майбутньому зможе стати маркетологом-аналітиком,
маркетологом у сфері сучасних інтернет-комунікацій, креативним представником у рекламному бізнесі, ідеальним
керівником маркетингового підрозділу на підприємстві.
У добру путь, майбутні абітурієнти, вдало обирайте своє
майбутнє! Знайте – кожен із вас – БРЕНД.
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Разом до вершин професійної досконалості
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й життєвого успіху кожного заради процвітання України!
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Студентське життя: освіта та наука

Розвиток ключових компетенцій: креативності, критичного
мислення, комунікації та командної праці
Для студентів університету, коледжів та учнів випускних класів закладів середньої освіти викладачі
кафедри бухгалтерського обліку і аудиту запровадили
практику проведення навчальних та ігрових тренінгів:
«Бухгалтерський облік у бізнесі», «Галузеві особливості фінансового обліку», «Навчися заробляти гроші
на свої мрії», «Хитрощі перевірки або Право на помилку».
Розвиток новітніх комунікаційних технологій дозволяє поєднати міста й навіть країни для роботи у
спільних проектах. Із захопленням студентською молоддю була сприйнята медіа-гра «Бухгалтер-ерудит»,
яка була організована доцентом кафедри Ю. Ночовною між командами ПУЕТ, Полтавського кооперативого коледжу «Бухгалтерський дозор» (капітан Неруш

Студенти ПУЕТ спеціальності Комп’ютерні науки
проходять навчальні й виробничі практики в ІТ-компаніях, стажування та навчання за кордоном. Четверо
студентів Михайло Заливчий (2 курс), Олег Кривошей
(4 курс), Олександр Сивокінь, Дмитро Стовбун (обоє
– 5 курс) навчалися в цьому семестрі у Вищій школі
інформаційних систем (м. Рига, Латвія) за програ-
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к. т. н., викладач кафедри комп’ютерних систем,
мереж та кібербезпеки НАУ «ХАІ»;
Олефір Дмитро (2013 р.) – співробітник ІТ-компанії «White Label agency»;
Кліменко Олександр (2013 р.) – Software
Engineering Team Leader у швейцарській компанії
«CTO at esurance | Ihr Versicherungsguide» (Київ);

•

•

Бурмус Олексій (2017 р.) – начальник відділу
автоматизованої обробки інформації та контролю Управління соціального захисту населення
Машівської районної державної адміністрації;
Кильник Вадим (2019 р.) – програміст ІТ-компанії
«Grass business lab».

Успіхи студентів-фінансистів
Анна) та командою Новомосковського кооперативного коледжу економіки і права імені С. В. Литвиненка
«Гарячі перці» (капітан Ялонська Любов).
Ігрові тренінги сприяють навчанню комунікації та
майстерності у справжніх фахівців. Студенти вчаться
знаходити спільні інтереси та проявляти свої лідерські
якості.

Міжнародна наукова студентська конференція
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за
2018 рік проводилася 26-27 березня 2019 року.
Відповідно до програми конференції на секцію
«Актуальні проблеми управління фінансами соціальноекономічних систем» було заявлено та подано
50 доповідей.
1 місце: студентка групи ФК-21 Квітка Богдана.
Тема доповіді «Справедливість чи дискримінація
справляння транспортного податку в Україні»
Науковий керівник: Тимошенко О. В., к. е. н., доцент
кафедри фінансів та банківської справи.
2 місце: студентка групи Ф-41 Чмирь Валерія.
Тема доповіді «Особливості страхування життя в
Україні».
Науковий керівник: Карцева В. В., д. е. н., зав. кафедри фінансів та банківської справи;
студентка групи ФК-21 Нечипоренко Оксана.
Тема доповіді «Плюси та мінуси розмитнення транспортних засобів».
Науковий керівник: Тимошенко О. В., к. е. н., доцент
кафедри фінансів та банківської справи
3 місце: студентка групи Ф-41 Шкуренко Юлія.

Тема доповіді «Проблеми та перспективи фінансової
децентралізації в Україні».
Науковий керівник: Чижевська М. Б., к. е. н., доц.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи;
студент групи МЕангл-41 Benjamin Adu
Тема доповіді: «Вank functions».
Науковий керівник: Яріш О. В., к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи.
За результатами другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
У Луцькому національному технічному університеті
18 - 19 квітня 2019 року наші студенти-магістранти Бугаєвська Анна та Бєлова Дар’я посіли 4 місце.
У другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
з дисципліни «Фінансова безпека» у Черкаському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» 3 місце посіла студентка Бєлова Дар’я.
Завідувачу кафедри Карцевої В. В. присвоєнно вчене звання професора кафедри, а Гасій О. М. та Соколовій О. М. – вчене звання доцента.

Ніколи не зупинятись
На фото: студентки групи ДІД-11і в Державному історико-культурному заповідникові «Поле Полтавської битви»

Практичний досвід Айтішників із другого курсу

На фото: студенти ПУЕТ, спеціальності Комп’ютерні науки на навчанні у Вищій школі інформаційних систем (м. Рига, Латвія).

•
•

Упевнений старт – запорука успіху
Навчання – це шлях, що активно долає студент, від
нього залежить, скільки знань та практичних навичок
він забере із собою в майбутнє доросле життя. Щороку першокурсники спеціальності Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» із перших
тижнів виявляють зацікавленість різними напрямами
студентського життя, здійснюючи:
• екскурсії до Державного історико-культурного
заповіднику «Поле Полтавської битви»;
• Полтавської галереї мистецтв;
• музею ПУЕТ;
• зустрічі з працівниками бібліотечних установ
міста, які сприяють розширенню горизонтів розуміння сучасної бібліотеки.

Студентське життя: освіта та наука

мою обміну студентів у рамках грантової програми
Європейського союзу Erasmus+, що передбачає для
студентів стипендію в розмірі 750 євро на місяць та
компенсацію транспортних витрат у розмірі 275 євро.
Використавши всі можливості навчання, що надає
університет, кожен студент зможе в майбутньому стати відмінним фахівцем у галузі IT. Це засвідчують наші
випускники, які є успішними у своїй професії в різних
галузях економіки:
• Ольховська (Трофименко) Олена (2009 р.) –
к. ф.-м. н., начальник сектора розробки електро
нних засобів навчання ПУЕТ;
• Хиль (Малиш) Оксана (2009 р.) – начальник відділу організаційно-правового забезпечення виконавчого апарату Решетилівської районної ради;
• Максименко Микола (2011 р.) – team-leader команди веб-розробників «Нової пошти» (Київ);
• Дігтяр Артем (2011 р.) – співзасновник ІТ-компанії
з веб-розробки «Starnavi»;
• Бутенко (Одарущенко) Валентина (2011 р.) –
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«Ніколи не зупинятись!» – для студентів спеціальності
Міжнародні економічні відносини це не просто слова, а
спосіб життя. Підтвердженням цього є їх постійні перемоги
та наукові здобутки в різних заходах.

па МЕВ-51 представляли Україну в молодіжному обміні
«Environment friendly» (Латвія, м. Лієпая). У цьому проекті
брали участь 40 учасників із Латвії, Польщі, України, Чехії,
РФ, Туреччини, Греції та Італії.

У цьому навчальному році студент групи МЕВ - 61 Соловйов Б. В. (науковий керівник – доцент Клименко В. І.)
здобув 2 місце у Всеукраїнському конкурсі дипломних
робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським)
рівнем, а студент групи МЕ - 41 Гапон К. Т. (керівник професор – Шкурупій О. В.) – третє місце у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка».

Кафедрою міжнародної економіки постійно проводяться тренінги, семінари, круглі столи, турнір із бізнес-гри
«Міжнародна торгівля». Зроблене в цьому році є важливою передумовою розвитку спеціальності Міжнародні
економічні відносини.

Студентки Довбня Н. В., група МЕВ-61 та Блоха В. І., гру-

Активно здійснювали наукові дослідження й викладачі кафедри. Асистент Сілантьєв О. І. захистив кандидатську дисертацію на тему «Багатство суспільства як
потенціал розвитку сучасних макроекономічних систем». Доцент Дейнека Т. А. захистила докторську дисертацію на тему «Виклики та суперечності глобальної
економіки: політико-економічний аналіз».
На державному рівні отримали визнання внески
викладачів кафедри в розвиток наукової й освітньої
діяльності. Завідувачу кафедри, професору Шкурупій О. В. присвоєно звання «Заслужений працівник
освіти», а доценту кафедри Клименко В. І. – вчене звання доцента.
Тож не зупиняємося на досягнутому!
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Відпочиваємо навчаючись!
Доброю традицією для студентів і викладачів кафедри фінансів та банківської справи стали спільні екскурсійні подорожі. Так, надзвичайно цікавою та пізнавальною була поїздка до:
• національного музею-заповідника українського
гончарства в Опішному;
• музею українського весілля, що в селі Великі
Будища. Участь в інсценізованому обряді дозволила викладачам і студентам перенестись у минуле, повернутися до майже забутих народних
українських традицій святкування весілля;
• музею національної корупції «Межигір’я.

Підвищуємо практичний рівень фінансової грамотності
ни – гривні, а також відвідали виставку ювілейних та
пам’ятних монет. З особливим захопленням студенти
взяли участь в інтерактивному воркшопі «Сash-flow»,
що імітував розпорядження фінансами в родині у зв’язку з різними життєвими ситуаціями.

Загалом такі поїздки – це чудова можливість для студентів та викладачів отримати не лише нові знання з
фінансових дисциплін, історії, етнографії, а й шанс відпочити та збагатитися яскравими емоціями і враженнями.

Студенти спеціальності Фінанси, банківська справа
та страхування мали можливість відвідати м. Харків та
взяти участь у «Днях фінансової обізнаності» – спільному проекті Національного банку України, проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID
«Трансформація фінансового сектора» та міжнародної
платіжної системи Visa, що відбулися на базі Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи».
У рамках Дня студенти відвідали музей грошей НБУ,
де дізналися про історію національної валюти Украї-

Фінансова освіта молоді з кожним днем стає все
більш затребуваною. Важливим також є практичний
аспект фінансової освіти, що є необхідним для будьякої людини, яка живе в цивілізованій країні. Тож
з метою підвищення практичного рівня фінансової
грамотності студентів ПУЕТ викладачі кафедри фінансів
та банківської справи активно співпрацюють з органами
державної
влади,
місцевого
самоврядування,
страховими компаніями та банківськими установами,
організовуючи
науково-практичні
семінари,
конференції, виїзні практичні заняття з навчальних
дисциплін.
11 квітня 2019 року під гаслом «Немає коштів держави і влади, є кошти людей і власне громад!» кафедрою
фінансів та банківської справи було проведено науково-практичний семінар на тему «Фінансове забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад».
Цікавим було те, що в науково-практичному семінарі
взяли участь науковці та практики сфери місцевого самоврядування, зокрема радник з юридичних питань
Полтавського центру розвитку місцевого самоврядування, д. ю. н., проф. Божко В. М., директор Інституту розвитку територіальних громад Полтавщини Дудки І. А.,
начальник бюджетного відділу фінансового управління
виконавчого комітету Лубенської міської ради Животкової Н. М., заступник голови Скороходівської ОТГ Литвинова Є. О., виконавчого директора Полтавської обласної
асоціації органів місцевого самоврядування Микійчука
В. П., регіонального консультанта Асоціації міст України
Саідової А. С., заступник начальника відділу виконавчого апарату Полтавської обласної ради Смотрицької Л. О.

Пует на форумі технологій та обладнання для торгівлі
У рамках фахової підготовки за
освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та логістика» студенти 1 курсу групи ПТЛ 11: Кійко
А. І., Нонік В. А., Сонін Д. О., Штурлак Є. А., Кобилко С. А. та викладачі
кафедри комерційної діяльності та
підприємництва: Юрко І. В., Лісіца В. В., Михайленко О. М., Іванов Ю. В. відвідали Міжнародний
форум технологій та обладнання
для торгівлі «Індустрія торгівлі –
2019», який відбувся 12-14 березня
2019 р. в оновленому виставковому комплексі КиївЕкспоПлаза.
Учасники отримали багато позитивних емоцій та корисної інформації!
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контролю виступив наймолодший учасник семінару студент IV курсу спеціальності Фінанси, банківська справа
та страхування, помічник депутата Полтавської міської
ради Андрій Руденко.
Не оминула увагою кафедра фінансів та банківської
справи ПУЕТ і Всесвітній День заощаджень. Цей день
був насичений багатьма заходами:
•

на базі Регіонального офісу в м. Полтаві ПрАТ
«Страхова компанія «ПЗУ Україна Страхування
життя» доцентом кафедри Фисун І. В. було проведене виїзне практичне заняття з навчальної
дисципліни «Страхування» на тему «Порядок
проведення видів накопичувального страхування»;

•

студенти 1 та 2 курсів спеціальності Фінанси,
банківська справа та страхування на чолі з доцентом кафедри Фесенко Н. В. відвідали Центральне районне відділення ПАТ «Мегабанк»;

•

у рамках проведення заходів, присвячених
святкуванню Всесвітнього дня заощаджень, на
зустріч зі студентами спеціальності Фінанси,
банківська справа та страхування цього року
завітали представники ПАТ «Перший український міжнародний банк»: керівник групи відділень Регіонального Центру «Північно-Східний» Гусаков А. В. та провідний фахівець

За їх участю на семінарі обговорювалися актуальні питання щодо реформи місцевого самоврядування,
можливих преференцій територіальних громад у випадку їх об’єднання, прямих міжбюджетних відносин
об’єднаних територіальних громад із Державним бюджетом, а також розглядалися перспективи реалізації
прихованого потенціалу бюджетів громад. Крім цього,
враховуючи необхідність переформатування відносин
«громадянин – держава», із цікавою доповіддю про
власні напрацювання в напрямі розвитку громадського
Університетський вісник | 2019
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Ділова гра «Тендер-Біржа-Тендер»

сектора бізнесу фізичних осіб Осіпова А. М.
Викладачі кафедри фінансів та банківської справи
щорічно проводять ряд заходів у рамках Global Money
Week. Так, цього року було організовано:
•

•

•

Відчути ритм життя товарної біржі, зрозуміти принципи та порядок проведення товарних торгів, саме
цьому навчили учнів закладів середньої освіти м. Полтава № 17, № 31 та № 1 м. Заводське викладачі кафедри комерційної діяльності та підприємництва.

майстер-клас від фахівця Страхової Групи
«ТАС» Климченко О. І. для студентів-фінансистів Полтавського університету економіки і торгівлі на тему «Страхування життя»;

Емоційно й захопливо пройшла гра «Тендер-БіржаТендер» із майбутніми підприємцями, на якій учні
мали можливість отримати перші торговельні навички,
познайомитися з ринковими механізмами, розробити
власні стратегії, навчитися торгувати на біржі,
представити свої аналітичні доповіді на конференції, а
насамкінець придбати солодкі лоти на аукціоні.

завідувачем кафедри фінансів та банківської
справи Карцевою В. В. і старшим викладачем
Горбуновою О. А. на базі страхової компанії
Полтавського відділення Страхової Групи «ТАС»
було організовано виїзне практичне заняття на
тему «Проблеми пенсійної та медичної реформи»;
з метою зміцнення практичної складової освітнього процесу доцентом кафедри фінансів та
банківської справи Яріш О. В. і старшим викладачем кафедри Горбуновою О. А. на базі Полтавської філії ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС Україна»
організовано виїзне практичне заняття для студентів 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та для іноземних студентів спеціальностей «Міжнародна економіка»
та «Менеджмент». Наставником студентів із питань практичного інвестування в цінні папери на
вітчизняному та зарубіжному фондових ринках
був директор інвестиційної компанії Авраменко
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Було весело і пізнавально!
Павло.

Мовний фестиваль «LINGUAFEST»

Конкурс бізнес-ідей
29 листопада 2018 р. були підбиті підсумки конкурсу
бізнес-ідей Молодіжного бізнес-центру. Свої бізнесідеї представили учні шкіл м. Полтави, які були оцінені
підприємцями – Балабаном Миколою та Мостовенко
Наталією. Учасники конкурсу отримали відзнаки, цінні
призи та запрошення на заняття МБЦ.

Міжміський чемпіонат із торговельного підприємництва

Кафедра ділової іноземної мови вітає всіх, хто має сміливість і наснагу відповідати на виклики сучасності: працювати
за кордоном, набувати безцінний досвід, користуючись англійською мовою як основою свого професійного зростання.
В рамках мовного фестивалю «Linguafest» відбулася панельна сесія «Work and Travel», на якій разом зі студентами
Максимом Ісенком (Т-22) побували у Сполучених Штатах, відвідали Туреччину з Марією Чемеренковою (ГРС-33), Наталією Падурою та Марією Шумаковою (ГРС-31), завітали до Германії з Анною Худолій. Залюбки сприймали презентації Марії Шугайло й Катерини Почтанової – гостей із гімназії №17, з якими кафедра підтримує довгі та дружні стосунки.
З особливою зацікавленістю слухали студента 1 курсу спеціальності Компютерні технології Абдурахмана Баха (Гамбія),
який поділився позитивними враженнями від навчання в ПУЕТ та перебування в Україні.
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13 квітня 2019 року відбувся міжміський чемпіонат
із торговельного підприємництва «Супермаркет міні4» між командами ПУЕТ, Полтавського кооперативного
коледжу та Житомирського кооперативного коледжу
бізнесу і права. Уперше змагання провели в дистанційній формі. Перемогла команда ТОП-ТОП (ПУЕТ), яку

сформували студенти групи ТТП ТКД б-31 та ЕМС б-31
Бакай Інна, Сапун Світлана, Корнєва Анастасія, Пазенко
Ірина та Книш Яна. Переможці отримали сувеніри. Утім
переможених не було: усі учасники отримали позитивні емоції, задоволення від гри та солодкі призи.
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Освітні можливості для студентів ПУЕТ спеціальностей Право,
Публічне управління та адміністрування
Цього року започатковано співпрацю між правничою школою Полтавського університету економіки і
торгівлі (ПУЕТ) та Школою права Українського католицького університету (УКУ) щодо розвитку освітніх можливостей студентів.

17-19 лютого 2019 року Гущенко Олена та Котов Євгеній відвідали магістерську програму Школи права,
14-16 квітня 2019 року Бородeнко Анна, Гомбаш Тeтяна, Нeмчeнко Оксана, Посєва Анна, Юрчeнко Руслана
відвідали магістерську програму з медіакомунікацій
Українського католицького університету МА УКУ: DEMO
2019.
Упродовж трьох днів студенти відвідували майстер-класи від провідних юристів України, обговорювали проблематику прав людини, слухали життєві уроки
від успішних випускників факультету медіакомунікацій
та Школи права, зустрічалися зі студентами УКУ з усієї
України, спілкувалися з майбутніми колегами.
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Круглий стіл науковців та громадськості на тему
«Зародження і становлення ідей національно-визвольного
руху в Україні у другій половині ХІХ століття»
13 березня 2019 року в ПУЕТ відбувся круглий
стіл, присвячений ідеї національно-визвольного руху
України. Модератором була Ніна Кирпотіна, голова
краєзнавчо-історичного клубу при Полтавській міській бібліотеці, член координаційної ради громадської
спілки «Ліга ГО «Громада Полтавщини».

На фото: Учасники та слухачі круглого столу - студенти, громадськість, доповідачі.

Такі програми є невичерпним джерелом натхнення
для майбутніх юристів, чудовою можливістю знайти
однодумців із різних куточків України!

Презентація книги про видатну співвітчизницю
На фото: учасники круглого столу: Ніна Кирпотіна (модератор),
Ірина Діптан (доповідач), Ірина Петренко (доповідач)

Для студентів, викладачів і гостей університету 5 березня 2019 року кафедрою педагогіки та суспільних
наук була організована та проведена презентація видання Полтавського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» – «Вибране» Людмили
Старицької-Черняхівської із серії «Просвітницька книгозбірня».
Книгу представив редактор-упорядник, народний
депутат 3-6 скликань, голова Полтавського обласного
об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» Микола Георгійович Кульчинський.
На презентації йшлося про еволюцію світогляду, різнобічність мистецького обдаровання (історична проза
і драма, переклад, публіцистика й мемуари, наукові
рефлексії з історії вітчизняного театру), тверду й послі-

У роботі круглого столу взяли участь історики,
краєзнавці Полтави та України, зокрема кандидат
історичних наук, доцент ПНПУ імені В. Г. Короленка
Ірина Діптан, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ
Ірина Петренко, кандидат історичних наук, доцент
Віктор Ревегук, кандидат історичних наук Валерій Рекрут, краєзнавець-дослідник Віталій Григор’єв. Теми
виступів охоплювали історичний період другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та були присвячені видатним
постатям в історії України, які продовжували розвивати ідею української державності.

Філософське товариство Університету

На фото: К.філол.н., доц. В.В. Сарапин та М.Г. Кульчинський під
час презентації.

довну політичну позицію, моральні ідеали й цінності
представниці української інтелектуальної еліти. Трагічна
доля Людмили Михайлівни та її сім’ї осмислювалася на
широкому історико-культурному тлі.

Уже більше десяти років для студентів університету
діє науковий студентський гурток «Філософське коло»,
який організував доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, к. філос. н. Ігор Усанов. У центрі уваги спільних штудій стоїть, насамперед, осмислення професійної
діяльності різних фахів крізь призму людиноцентричності, розглядаються соціальні зміни доби постмодерну, технологічні метаморфози культурного простору,
релігійні основи особистісного існування, сучасна освітня проблематика та багато інших проблем з огляду на
запити студентської зацікавленості. На зібранні, у дружній та невимушеній атмосфері проходять читання та
обговорення важливих для сучасної молодої людини

філософських праць, спільні перегляди фільмів, дебати,
підготовки наукових робіт.
Щорічна участь у конференціях дозволяє студентам
набувати досвід академічної роботи. Яскравим прик
ладом успішності є студентка спеціальності Готельноресторанна справа Аліна Штефан, яка стала дипломантом Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт із філософії.
Університетська освіта та філософське товариство відкриває нам нові можливості професійного й особистісного зростання.

Майбутні експерти відвідали
виставку та майстер-клас
ювеліра Карини Клименко
12 жовтня 2018 року студенти освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» з викладачем, к. т. н., доцентом кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Г.Д. Кобищан відвідали
30

виставку та майстер-клас вітчизняного ювеліра Карини
Клименко. Виїзне заняття відбулося в межах вивчення
дисципліни «Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей».
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Співпраця з Полтавським науково-дослідним експертнокриміналістичним центром МВС України – запорука підготовки
висококваліфікованих фахівців-експертів
Підготовка сучасного фахівця неможлива без поєднання теоретичних знань і практичного досвіду. З метою формування у студентів професійних навичок
кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та
митної справи тісно співпрацює з Полтавським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром
МВС України. Ознайомчі екскурсії та практичні лекції
для студентів спеціальності Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність освітня програма «Експертиза та
митна справа» стали вже доброю традицією.

Досвід практиків у підготовці фахівців з експертизи та митної
справи

Практико-орієнтоване навчання для студентів освітньої програми «Експертиза та митна справа» здійснюєть-
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Успішне поєднання навчання та роботи
Студенти освітньої програми «Управління персоналом, економіки праці та економічної теорії» ПУЕТ після
проходження літнього стажування в Туреччині та Болгарії
вдало продовжують працювати в різних сферах, отримуючи нові знання й навички. Студентка групи УПЕП-51 Молочнікова Аліна поєднує навчання в ПУЕТ із роботою на
посаді тренера з художньої гімнастики у спортивній школі
«CSKA» в місті Стамбул. Загальна чисельність вихованців
на цей момент становить 60 гімнасток, які беруть участь
у змаганнях різних рівнів та посідають призові місця. Бажаємо Аліні подальших успіхів у навчанні й нових спортивних звершень!

Зустріч майбутніх маркетологів ПУЕТ із потенційними
роботодавцями в бібліо-hub університету

ся в тому числі й за рахунок залучення провідних фахівців-практиків.

Потенційні роботодавці часті гості студентів спеціальності Маркетинг. Цього разу гостем маркетологів стали
Максим Іванов (засновник ГО «Молодіжний бізнес-клуб»,
співзасновник компаній Must Have Marketing Group, Nova
Market) та Вячеслав Бородай (співзасновник компаній
Prost.pro, Nova Market). Йшлося про інтернет-маркетинг
сьогодні. Учасники зустрічі обговорювали можливості
інтернету як маркетингового інструментарію залучення
споживачів консалтингових послуг, можливості студентів
ще під час навчання формувати новітні компетентності з
маркетингу. Результатом зустрічі стало створення можливостей часткового працевлаштування студентів за
умовами проектного навчання, формування їх навичок і
компетентностей під керівництвом не тільки викладачів
кафедри, а й роботодавців.

Публічна лекція начальника відділу митного оформлення брокерської компанії «КМ» Анатолія Мишелова на
тему «Практичний аспект декларування», а також зустріч
із менеджером з персоналу цієї фірми Тетяною Сирицею
нікого не залишила байдужим. Цікава інформація, багато
питань, а головне – можливість для студентів пройти стажування та працевлаштуватися в подальшому в одній із
найкращих брокерських компаній України!

Інтерактивні методи навчання для студентів спеціальності «Туризм»
Реалізація концепції практико-орієнтованого навчання в університеті дозволяє найбільш ефективно поєднати теоретичні знання із процесом формування професійних компетенцій. Така навчальна модель у процесі
підготовки майбутніх фахівців у галузі туризму забезпечується проходженням студентами виробничого стажування на сучасних вітчизняних та закордонних підприємствах, а також інтерактивними методами навчання під
час проведення практичних занять – освітні експедиції
до атрактивних туристичних об’єктів, квест-екскурсії, рольові екскурсійні ігри, імітаційні екскурсійні тренінги.
Екскурсійна діяльність – невід’ємна складова туристичної сфери, без якої сучасний туризм не може
повноцінно існувати. Обумовленість тісним зв’язком екскурсійної діяльності з навчанням, вихованням, освітою
визначає актуальність урізноманітнення сучасних форм
навчання, насамперед, інтерактивних, та їх впровадження в освітній процес. Відповідаючи на виклики сучасності, в ПУЕТ у 2018 році був створений Студентський
туристичний клуб «Way Hunters», де студенти набувають
досвіду організації екскурсійної діяльності як базової туристичної послуги пізнавального туризму.
Студенти спеціальності Туризм: Галкіна Ольга, Пилипенко Крістіна, Артеменко Тетяна, Стешина Еліна, Коче32

Розширення європейських горизонтів у підготовці студентівменеджерів

варова Наталія продемонстрували навички екскурсоводів під час проведення театралізованих екскурсій на
фестивалі «Майстерня міста», який був організований
у рамках проекту «Інтегрований розвиток міст» за підтримки німецького уряду, провівши для школярів незабутню мандрівку університетом під час «Днів відкритих
дверей».
Студенти-екскурсоводи на власному прикладі
розповідали про насичене навчальне, культурне та
спортивне життя університетської молоді, переваги активної участі у студентському самоврядуванні, зустрічі з
відомими діячами науки і культури; майстер-класи від
професіоналів своєї справи ¬– провідних фахівців готельно-ресторанної справи та туризму.
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ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на
період 2014–2020 рр., що підтримує проекти співпраці,
партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом із понад
150 країнами світу, Україна є однією із країн-партнерів
(Programme Countries) Програми Еразмус+.
ПУЕТ надає можливості для розвитку навичок і компетентностей студентів через участь у програмі Європейського Союзу ЕРАЗМУС+.
Отже, студенти спеціальності Менеджмент Давидян
Діана, Соколова Ганна, Іванніков Дмитро, Ізмайловська
Ксенія опановували нові компетентності в ISMA (Вищій школі менеджменту інформаційних систем ) – одному з вищів Латвії, що володіє багатими традиціями
й чітким баченням свого місця в європейському просторі вищої освіти. ISMA стала надійним партнером
для студентів спеціальності Менеджмент, що бажають
побудувати професійну кар’єру, здобувати нові знання,

підвищити кваліфікацію.
Після повернення з Латвії студенти вже мають цікаві
пропозиції від роботодавців. Тож сподіваємось на подальшу роботу в розширенні можливостей для майбутніх менеджерів у напрямі підвищення їх професійних
компетенцій.
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Цікаве та змістовне студентське життя

Упевнений старт в науковій діяльності

На фото: студентки групи ДІД – 11 Поливода Дарія та Козоріз
Тетяна з дипломами І ступеня за участь у щорічній студентській
науковій конференції ПУЕТ

Не байдужими виявилися студенти першого курсу до наукової діяльності. Тетяна Стечак та Анастасія
Шкураток взяли участь, а Дарія Поливода та Тетяна
Козоріз посіли перше місце у студентській науковій
конференції ПУЕТ.
Активну участь бере наша молодь в усіх університетських заходах, зокрема студенти Дарія Поливода та Тетяна Козоріз посіли 1 місце у студентській
науковій конференції ПУЕТ.
Упевнений старт є запорукою майбутніх успіхів
та звершень у навчанні, практиці та науці.
На фото: команда PUET_SickOurDucks, студенти 2-ого курсу Дудник Дмитро, Пилипченко Віталій, Деркач Роман (капітан).

У студентів спеціальності Комп’ютерні науки є безліч можливостей: участь у проектах, студентських олімпіадах, конференціях.
Команда PUET_SickOurDucks стала призером фіналу Всеукраїнської студентської олімпіади із програмування
на базі Вінницького національного технічного університету – 2 місце серед команд економічних закладів вищої
освіти України!!! Учасники команди – студенти 2 курсу Деркач Роман (капітан), Дудник Дмитро, Пилипченко
Віталій. Тренер – доцент кафедри ММСІ, к. ф.-м. н. Олексійчук Юрій Федорович.

Визнання здобутків майбутніх
бухгалтерів
У 2018 році наукову роботу випускниці кафедри
Шмигленко Олександри на тему «Бухгалтерський
облік в управлінні вартістю підприємства» (науковий
керівник - професор Ольга Карпенко) було нагороджено дипломом 1 ступеня на Всеукраїнському конкурсі бакалаврських та магістерських робіт.

Наукове визнання студентів спеціальності УПЕПЕТ
4 квітня 2019 студентки 3 курсу освітньої програми
«Управління персоналом і економіка праці» Дерикон
В.В. та Пронько Я.М. отримали диплом ІІ ступеня на
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
з управління персоналом (м. Тернопіль). Вітаємо керівника - к. е. н., доцента кафедри Рудич Л.В. та всю кафедру УПЕПЕТ із цим досягненням!

Наукові здобутки студентів-маркетологів
Студентки спеціальності Маркетинг Кумахор Дівіна Холалі (магістр) та Гненкова Єлизавета (бакалавр)
узяли участь у XIV Міжнародній науково-практичній
конференції студентів та молодих учених «Majesty of
Marketing» у м. Дніпро. Тематика доповідей викликала жваву дискусію в учасників конференції.

використання психологічних прийомів» із маркетингу.
Організаторами конференції було нагороджено
подякою кафедру маркетингу за активну участь у конференції, високий рівень представлених доповідей та
підготовку з англійської мови.

Кумахор Дівіна була нагороджена дипломом І ступеня, а Гненкова Єлизавета – «За кращу доповідь з

Вітаємо переможця Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт із
товарознавства Олега Хурсу!
26 березня 2019 року студент групи ЕМС-21 Олег Хурса взяв участь у
ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із товарознавства, який
проходив у Київському національному
торговельно-економічному
університеті. На конкурс студентом
була представлена робота на тему
«Дослідження біологічної активності
та фотобіологічної безпечності світлодіодних ламп побутового призна-
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чення». За результатами двох турів
О. Хурса виборов почесне ІІІ місце та
отримав диплом ІІІ ступеня.
Його науковий керівник Григорій
Мефодійович Кожушко, д. т. н., професор кафедри товарознавства,
біотехнології, експертизи та митної
справи, нагороджений Подякою.
Бажаємо подальших творчих і наукових звершень!

Золотоверх Аміна, студентка групи УПЕП-11, як учасник Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка
природокористування», що проводилась у Львівському національному аграрному університеті, отримала
грамоту в номінації «За глибокий аналітичний підхід
до розв’язання практичного завдання».
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Студентське життя: мистецтво та дозвілля

“Творчість відкриває в душі ті потаємні куточки,
в яких дрімають джерела добрих почуттів.»
В.О.Сухомлинський

Студентське життя: мистецтво та дозвілля
Студенти університету брали участь у міському
вокальному конкурсі «Студентський голос Полтави 2019». Найбільша кількість учасників відбіркового туру

(20 чоловік) – це були наші студенти. Майже всі пройшли в півфінал, а п’ятеро – у фінал. Ніколь Окуа та Микола Іщенко стали переможцями конкурсу.

У щорічному обласному заході «Наша єдина студентська родина»,
присвяченому Міжнародному Дню студента, пуетівці продемонстрували
блискучі результати в усіх епізодах шоу. Без перебільшення – наші були
найкращі!

Якщо студент тягнеться до творчості, не можна обмежувати його стандартними формами. Будь-який вид творчості - це не просто розвага, творчість допомагає стати в майбутньому щасливою, задоволеною життям людиною.
Отже, ми серйозно ставимося до творчих інтересів кожного студента, розвиваючи та вдосконалюючи їх.
Ми завжди говоримо: «Студенти ПУЕТ – найталановитіші, найрозумніші, найкращі». А вони відповідають: «Такими нас зробив саме ПУЕТ». Ці слова дорого коштують. Значить, ми не даремно працюємо, віддаючи всі сили,
душу й серце нашим студентам.
Набір 2018 року виявився настільки талановитим, що поділити сцену на репетиції «Дебюту першокурсника»
було дуже складно. Протягом року першокурсники посідали перші позиції в культурно-масовому житті університету.
П’ятий рік поспіль традиційно команда університету виборює призове місце в Обласній військово-патріотичній
грі «Заграва». Наша театралізована презентація завжди найкраща!
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Команда КВН «Маленькое чудо» була учасником та
фіналістом Ліги сміху «Сумка» (м. Суми). Тренери КВН
Ємець Василь та Рись Анатолій привели команду «LSD»
до перемоги та стали переможцями як кращі тренери

Кубку сміху – 2019 (м. Полтава). Команда була також
учасником Полтавської студентської ліги сміху – 2018, а
Ємець Василь став кращим стендапером «Кубку сміху».

З нагоди 10-річчя наших партнерів на одній із локацій ТРЦ «Київ» до Дня закоханих відбувся феєричний
шоу-конкурс серед першокурсників «Містер плюс міс
ПУЕТ- 2019»! У конкурсі брали участь неперевершені

красуні та справжні мачо. Перемогу вибороли студент
спеціальності Харчові технології Владислав Іванов та
Карина Цатурян, студентка спеціальності Готельно-ресторанна справа.

Університетський вісник | 2019

37

Студентське життя: мистецтво та дозвілля
Студент третього курсу спеціальності Право Артур Бормотов став переможцем у номінації «Авторська поезія»
жанру «Художнє слово» та отримав диплом лауреата першого ступеня на XVI Всеукраїнському фестивалі студентської художньої творчості «Весняна хвиля», у якому показали свої здібності найталановитіші студенти України.
Учасники народного аматорського театру «Рандеву» з театралізованою постановкою уривку із твору Л. Українки «Самсон» вибороли диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентської творчості «Змагаймося за
нове життя!», присвяченого Лесі Українці.

Студентське життя: мистецтво та дозвілля
художній керівник Євген Московка; колектив естрадно-спортивного танцю «Екстрім», художній керівник Наталія
Новицька; танцювальний колектив «Субботинці»; танцювальний колектив «Кумушки»; Артур Бормотов, П - 31;
Вадим Піхуля, УПЕП - 61; Карина Цатурян, ГРС - 13; Микола Іщенко, УПЕП - 21; Еміль Вілонджа, ХТІ - 21; Марина
Негода, УПЕП - 41; Катерина Ноздрачова – випускниця ПУЕТ; Ігор Суббота, ФіЛ - 31; Олексій Букань, МЕВ – 21;
Віталіна Сербін, МЕВ - 11; Анна Йосипенко, М - 11; Ніколь Окуа, ГРС - 12; Ілона Силенко, Т - 22; Галина Жолубак,
ФіЛ - 22; Юлія Краснощок, ГРС - 22.
Три дипломи другого ступеня та подяки керівникам. Це найкращий результат по регіону!!!

Студентка спеціальності Готельно-ресторанна справа Віка Шевченко здобула Гран-прі Другого поетичного конкурсу «Шевченкові думи». Вона майстерно зіграла Катерину із всесвітньо відомого однойменного твору Т. Г. Шевченка. А студентка спеціальності Маркетинг Анна Йосипенко із твором «Немає гірше ніж в неволі…» перемогла
в номінації «Артистичність».

Голова студентської Ради ПУЕТ, студентка четвертого курсу Марина Негода стала переможницею (І місце) Другого відкритого міського конкурсу молодих виконавців «Voice of city».

У Центрі мистецтв і дозвілля проходив Обласний міжвузівський мистецький фестиваль-конкурс «Студентська
весна - 2019». У конкурсі брали участь найкращі таланти - представники студентської молоді та працівники університету. За творчі здобутки, високу виконавську майстерність студенти й колективи університету отримали 20 дипломів першого ступеня, а саме: український народний хор «Явір», художній керівник Євген Московка; народний
аматорський театр «Рандеву», художній керівник Лілія Ракетська; народний фольклорний ансамбль «Яворина»,

Результати є. І це ще раз підтверджує те, що організація дозвілля студентства є невід’ємною частиною успішної
діяльності університету.
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ЦМіД тісно співпрацює із навчальними та мистецькими закладами міста. Нас охоче запрошують для участі в
культурному житті м. Полтава.
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Студентське життя: спорт

Студентське життя: студрада та волонтерство

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Студентська молодь ПУЕТ

Спортивним здобутком 20182019 навчального року ПУЕТ стала
студентка групи І-41і, майстер спорту з легкої атлетики Корсун Ольга,
яка виборола ІІІ місце в потрійному стрибку з розбігу на Чемпіонаті
України та стала срібним призером
(ІІ місце) на Кубку України. А вже на
початку березня 2019 року у складі
збірної команди України брала
участь у Чемпіонаті Європи з легкої
атлетики, який проходив у м. Глазго
(Шотландія).

Студентська рада – це не просто молодь! Це креативні, яскраві, активні, відповідальні та головне – готові завжди йти вперед та відкривати на своєму шляху
всі двері лідери! Усім відомо, що миті студентського
життя найяскравіші в пам’яті людини та залишаться
на все життя, і саме наше студентське самоврядування в університеті робить ці миті справді незабутніми!
Студенти втілюють у життя проекти, котрі в подальшому тільки розвиваються і стають все крутішими. Різноманітні фестивалі, конкурси, концерти, де студенти
завжди демонструють свою єдність! Спортивні, піші,
розважальні та нічні квести для студентів, «Мафія», показ фільмів, ліричні вечори,фотосушки,заохочувальні
походи на футбол, концерти, КВН і багато іншого єднає
наших студентів у єдину, дружню родину. Цього року
представники студентської ради стали учасниками двомодульної програми розвитку лідерських компетенцій
«Student Action», де понад 200 поданих проектів, їх
проект «International club» увійшов до 30 кращих.
Наразі ж студентська рада готується до організації
та реалізації двох надзвичайно цікавих і корисних
проектів: Workshop «StudGo Leaders» та фестиваль
соціальної реклами «Feel the world», які увійшли до 21
із кращих проектів, котрі перемогли в конкурсі проектів
спільних заходів з Управлінням у справах сім’ї, молоді
та спорту, а також проекту, що в подальшому стане
родзинкою студентів ПУЕТ «StudGo Camp», де студенти
зможуть отримати багато цікавих і корисних знань та
провести свій час дійсно з користю, розкриваючи в собі
лідерський потенціал.
Гордістю студентського самоврядування ПУЕТ є сектор благодійності й волонтерства. У цьому секторі пра-

Уже третій рік поспіль підтверджує свої досягнення жіноча
збірна команда з баскетболу під
керівництвом тренера Крафта В. А.,
здобувши ІІ місце у змаганнях із баскетболу та І місце з баскетболу 3х3 у
ХIV Універсіаді Полтавщини.

Цей навчальний рік став переможним і для збірної жіночої команди
ПУЕТ з волейболу. Під керівництвом
тренера Васецького І.А. наші дівчата
стали абсолютними переможцями
обласної спартакіади «Спорт для всіх
– у кожному гуртожитку».

Із року в рік кафедра фізичного виховання об’єднує всіх
прихильників здорового способу життя, і це коло постійно
розширюється. Уже стало традицією до свята Всесвітнього дня здоров’я презентувати нову руханку, в якій залюб-
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Продовжують традиції спортивних досягнень університету наші
студенти-борці, які вже не перший
рік стають переможцями. У цьому
році на XIV Універсіаді Полтавщини
із греко-римської боротьби студент
гр. МЕН-21 Гігашвілі Єдуард виборов І місце у ваговій категорії 60 кг, а
студент кооперативного коледжу гр.
ПР-21 Федоренко Максим став переможцем у ваговій категорії 97 кг.

цюють студенти, котрі утворюють волонтерський загін
«Пуетівці». Це відповідальні, щирі, відкриті, справедливі студенти, які готові витрачати свій вільний час на
допомогу іншим. Наші волонтери є невід’ємною частиною соціального проекту Університету третього віку, за
що й отримали звання «Кращий волонтерський загін із
роботи з людьми похилого віку». Загін також проводить
різноманітні благодійні акції, ярмарки та фестивалі, під
час яких збирають кошти для тих, хто цього потребує.
Волонтерський загін спільно з ГО «Світло надії» встановили в університеті Скриню добра, що постійно функціонує, в якій всі охочі студенти, викладачі та працівники університету можуть залишити речі, котрими вони
вже не користуються. Ці речі потім сортуються та передаються до дитячих будинків, військових госпіталів та
переселенцям із зони АТО.
В нашому волонтерському загоні є вже своєрідна
традиція: кожного року перед Новим Роком ми відвідуємо Гадяцький дитячий будинок із концертною програмою, подарунками й солодощами. Наші студенти
віддають діткам всю душу, за що були визнані «Кращим
волонтерським загоном із роботи з дітьми пільгових
категорій» на конкурсі «Волонтер Року». Не залишають
студенти без уваги і тварин. «Пуетівці» часто волонтерять у пунктах перетримки або у притулках для тварин.
За таку активну та результативну діяльність на обласному фестивалі «Наша єдина студентська родина»
волонтерський загін «Пуетівці» був нагороджений у
номінації «Кращий волонтерський загін».
Ми впевнені, що допомагаючи іншим, робимо цей
світ хоч на краплиночку краще!

ки беруть участь студенти, викладачі та всі охочі. Отже, фізична культура та спорт – світ, що об’єднує навколо себе
молодь і своїх прихильників.
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Кар'єра: ПУЕТ - відправна точка твого успіху

Кар'єра: ПУЕТ - відправна точка твого успіху

’’

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності в
економічних системах

Роздуми про професію бухгалтера

Професія бухгалтера має величезну кількість
нюансів і тонкощів, без знання яких ніколи не стати кваліфікованим фахівцем. Майже рік я працюю
бухгалтером на ПрАТ «Фірма «Полтавпиво». Спершу, звичайно, було нелегко. Усі навички та вміння
приходять тільки із часом і досвідом. І що раніше
здавалося неможливим, зараз є елементарним,
проте ще багато чого потребує значної уваги та
максимум зусиль для розуміння.

’’

’’

Білоусько Тетяна Миколаївна,
кандидат економічних наук, доцент,
куратор групи ДІД-51м

Я можу сміливо сказати, якщо є старання і бажання, домогтися успіху можна завжди. Головне
– ставити перед собою здійсненні плани, цілі та
пріоритети та впевнено до них крокувати.

’’

Аліна Супрун,
студентка групи ОА-51,
бухгалтер у ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»

Кожну цифру я відчуваю через призму витрат та вигід. Розумію важливість якісної облікової інформації
для прийняття рішень. У складних ситуаціях для вироблення правильного судження часто дискутувала зі
своїми одногрупниками та викладачами, навчаючись у ПУЕТ. Молоді бажаю балансу в усьому. Не забувайте
робити постійні інвестиції у свій розвиток, залишайтеся цілеспрямованими, вмійте захоплюватися, тримайтеся завжди у формі! Облік – це гармонія, і я це люблю!

’’

Делія Людмила Вікторівна,
головний бухгалтер «ДП Новосанжарське лісове господарство»,
рік випуску – 1998

’’

’’

Пащенко Юлія,
студентка групи ДІД-51 спеціальності Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»
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’’

Знання та навички, отримані впродовж п’яти років
навчання з документознавства та інформаційної діяльності, мені дуже знадобилися, оскільки нині навчання в
магістратурі я вдало поєдную з роботою у приймальній комісії університету. Сподіваюсь, у майбутньому
набуті мною компетентності в галузі документознавства, інформаційної аналітики та електронного документообігу використати на посадах в органах місцевого самоврядування.
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Безумовно, я здобула такі якості, як відповідальність, посидючість, скрупульозність, працьовитість, уважність і, найголовніше, я прагну
підвищити свої професійні навички.

’’

Забезпечення якісної освіти залежить від
якості вимог, ресурсів та безпосередньо якості
освітніх процесів, спрямованих на формування
компетентного фахівця. Досягненню зазначених результатів навчання, освітніми програмами спеціальності Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа передбачено підготовку студентів у державних та приватних установах,
архівах, інформаційних центрах, інституціях
та інфраструктурах, що забезпечують набуття та розвиток у студентів знань та умінь з
інформаційної, бібліотечної та архівної справи,
здатності застосовувати навички управління
інформаційними ресурсами та соціокомунікативними процесами, які визначають його успішну адаптацію до професійної діяльності.

Знання, одержані за фахом «Облік і оподаткування», тісно переплітаються з повсякденним життям. Усі ми маємо
справу з податками, розрахунками, оплатою праці, ціноутворенням, операціями в іноземній валюті. Професійне орієнтування в економічних ситуаціях допомагає уникнути збитків і покращити власний добробут кожній людині.
Облік – це інструмент, що освітлює господарську діяльність кожного підприємства й особи через систему інформації; фахівець з обліку і оподаткування забезпечує баланс
доходів та видатків; професія бухгалтера є вічною – виникнувши одного разу, облік не зникає, як і музика та кохання.

’’

Кулик Вікторія Анатоліївна,
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
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’’

Обираючи спеціальність
Готельно-ресторанна справа,
ти обираєш своє майбутнє!
Нова освітньо-професійна программа, яку презентувала в цьому році кафедра готельно-ресторанної та курортної справи, – це симбіоз найкращих Європейських
програм провідних закладів вищої освіти у сфері гостинності: Школи готельного менеджменту ІНТТІ (Невшатель,

Швейцарія); Лозанської Вищої школи готельного менеджменту, Севільського університету (Іспанія) і ПУЕТ!
Своїми враженнями діляться студенти-першокурсники:

ки!

’’

’’

А попереду в нас цікаве літо й цікаві бази практи-

’’

ПУЕТ допоміг мені знайти себе...
Наталія Мостовенко.
Магістр спеціальності Маркетинг, власник
комунікаційної агенції «Meteam.agency»

’’

Життя дивовижне й непередбачуване! Часто буває так, щоб щось зрозуміти, розгледіти чи усвідомити, потрібно пройти певні життєві випробування, порівняти, зіставити…
Так сталося і зі мною! Я цілий рік різала жаб, перебирала кукурудзу в аграрній академії, нудьгувала та
шукала себе. У цій непроглядній рутині державного
вишу мені вдалося зрозуміти, мабуть, найголовніше
у своєму житті – я хочу вивчати маркетинг!

’’

Безкровна Єлизавета (ГРС-12)

Після закінчення навчання у школі мені, як і всім випускникам, потрібно було вирішувати мою подальшу долю, і я без сумнівів та вагань обрала спеціальність Готельно-ресторанна справа Полтавського університету економіки і торгівлі. Ця спеціальність, на мою думку,
вже сама по собі викликає зацікавленість та інтерес до її пізнання й
вивчення. Вона дає можливість кар’єрного зростання, вивчення багато нового у сфері готельного й ресторанного бізнесу. Також дає віру,
що в майбутньому є перспективи щодо відкриття власного ресторану або готелю. Отже, пройшовши невеличкий шлях у цьому університеті, пізнавши досить багато про цю спеціальність, я жодного разу
не пошкодувала про свій вибір…

’’

’’

’’

Єрмолаєва Юлія (ГРС-14)

’’
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альністю! Командна робота та єдність дозволили
перетворити агентство у велику компанію, що має
потужні інвестиції й репутацію впливового гравця
маркетингового ринку.
ПУЕТ допоміг мені знайти себе, розвити свої особисті та професійні якості, які мені вдалось надзвичайно вигідно монетизувати!
Дякую ПУЕТ за потужний старт! Студенти, розвивайтесь, зростайте над собою вчорашніми! Тільки таким людям вдається втілювати мрії!

Сказано – зроблено! З документами в руках, надією
в очах та передчуттям незвіданого, але такого бажаного фаху – маркетолог! Я стою у приймальній
комісії ПУЕТ. Батьки не зрозуміли мого вибору, але
все ж підтримали. Відразу вирішила для себе – за навчання буду платити сама! «Моя гра! Мої правила!»
– майнуло в моїй голові.

Мунтяну Єлизавета (ГРС-11)

Обираючи навчання за галуззю
знань «Сфера обслуговування», усі
ми розуміли, що це перспективна
справа, яка нині дає безліч можливостей для розвитку. Робота в
цій сфері може принести не лише
гарний заробіток, а й досвід роботи в колективі та спілкуванні з
багатьма людьми незалежно від
їх віку та статусу.

Обрала спеціальність Готельно-ресторанна справа, адже хочу
пов’язати своє життя із цією професією. Працюючи в цій сфері змалку,
я зрозуміла, що це саме те, чого я прагну в майбутньому. Відкрити свій
заклад, за який можна буде отримати зірку Мішлен, – ось моя головна
мета!
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Шмиголь Юлія (ГРС-13)

Минає перший рік нашого навчання в ПУЕТ. У
пам’яті назавжди залишаться спогади про перше
знайомство із групою, куратором, приємні враження від занять та викладачів, які з любов’ю передають нам свої знання. Яскравими моментами зі студентського життя за цей рік були підготовка та
участь у Дебюті першокурсника, Дні професійної
майстерності факультету, екскурсія до смт Диканька. За цей рік навчання ми впевнилися у своєму
виборі.

Мукомел Аліна (ГРС-11)

Університет подарував мені найголовніше: зону комфорту, вірних
друзів та місце, де я можу бути щасливою! Я безмежно рада, що навчаюся за спеціальністю Готельно-ресторанна справа, адже я впевнена, що ця спеціальність – майбутнє нашої держави.

Кар'єра: ПУЕТ – відправна точка твого успіху

Ми впевнені, що ніхто не
пошкодував, що вступив саме на
цю спеціальність, бо завдяки досвідченим викладачам і чудовій
освітній програмі ми здобували
безцінні знання та навички!

’’

’’

Тієї ж осені стартував мій перший бізнес! Саме
тут я змогла на практиці застосовувати всі набуті
знання під час занять. Студентська безтурботність
змінилась на прагматизм, раціональність та стратегії. Це було неймовірно! Я робила те, що приносило
мені задоволення та пристойний заробіток.
У 2016 році я успішно захистила магістерську роботу. Того дня повітря було інакшим. Воно наповнилося
відчуттям свободи та безмежних професійних можливостей, а ще … чітким розумінням того, що я можу
допомагати брендам робити споживачів щасливішими. Я не стала чекати пропозицій від роботодавців,
компаній, організацій. Діяти треба було швидко. І я
не вагалась, я йшла за своєю мрією! Продавши бізнес,
я продовжила займатися саморозвитком та самовдосконаленням!
Наступним кроком стало заснування комунікаційного агентства «Meteam.agency».
І знову «DIGITAL Маркетинг», а моя мрія стала ре-
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Професія впливає на культуру харчування

Марунич Сергій Віталійович

Нужна Ірина Юріївна нагороджена дипломом II ступеня
за перемогу у Другому турi Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей
у 2018–2019 навчальному році за спеціальністю Харчові
технології.

’’

Студентка ТРГ-51 м

бренд-шеф мережі закладів ресторанного господарства
«Еверест»

З моєї точки зору, відповідь на питання, який має
бути молодий фахівець спеціальності Харчові технології та інженерія відповісти досить просто. Першочергово має бути бажання працювати, жага до професійного зростання та самовдосконалення! Бажання
розвиватися в майбутній професії! Це найголовніше.

’’

Коли я вперше переступила поріг ПУЕТ, то відразу відчула
особливу атмосферу цього навчального закладу: надзвичайно ошатна територія, сучасні аудиторії, прекрасна бібліотека, мальовниче студмістечко, доброзичливі освічені
викладачі, які з першої хвилини своєї розповіді заворожують
і надихають. Тому я обрала саме ПУЕТ і сьогодні розумію, що зробила правильний вибір!

На другому плані – навички. Відзначу, що загалом
підготовка студентів-технологів у ПУЕТ відповідає
очікуванням роботодавців, хоча й існують певні діалектичні розбіжності між академічною підготовкою та
трендами сучасного ресторанного бізнесу. Тож буде
справедливо зазначити, що ті кроки, що робить ПУЕТ,
оновлюючи освітні програми підготовки, виводячи їх
на новий рівень відповідно до вимог європейського ринку, – це правильний напрям розвитку спеціальності.

Навчання в університеті здійснюється з використанням ІТ-технологій та сучасних підходів не лише викладення матеріалу, але й оцінки знань студентів. Це надає можливість навчанню бути зручним і гнучким для
кожного студента. Наші викладачі – справжні наставники, з великою увагою ставляться до кожного, уміють
зацікавити реальними кейсами (ситуаціями) та прикладами із професійного життя. Для закріплення знань ми
проходимо виробничі практики різнобічного спрямування та закордонні стажування.
Головне, вважаю, разом із дипломом про вищу освіту важливо отримати потужний запал до самовдосконалення і саморозвитку, політ креативної думки, уміння швидко адаптуватися до вимог динамічного бізнесу.
Студентка ХТІ-41

’’

Кривицька Анна Олександрівна – переможниця ІІІ Полтав
ського регіонального кулінарного конкурсу «Творчі, вмілі, завзяті»

’’

Під час підготовки майбутніх фахівців, на мою думку, слід враховувати, що останнім часом ринок харчування став дуже динамічним: змінюються не лише
технології виробництва продуктів чи приготування
страв, але й їх рецепти, калькуляція, властивості продуктів, що входять до складу страв, смаки клієнтів, їх
переваги у виборі страв, це все необхідно враховувати.

Вступивши до університету, я поставила за мету взяти від
навчання максимум і чітко розумію, чого потребую. Оскільки
технології та пріоритетні напрями харчових виробництв змінюються дуже швидко, то фахівці повинні вміти легко вчитися,
лавірувати й генерувати творчі ідеї. Університет має вчити як
знаходити та керувати інформацією, формувати світогляд та
інтелект людини, створювати можливості для розвитку й самовдосконалення.

Професія кухаря – це дуже важлива професія не
лише тому, що це гарна заробітна плата, але й те,
що ця професія впливає на культуру харчування. Чим
більше у нас буде професіоналів у цій галузі, тим більше в місті Полтава та в Україні буде смачних та доступних кафе, цікавих ресторанів, екологічних та корисних продуктів харчування. В Україні має з'явитися
нова плеяда фахівців, які знають свою справу та сформують нову, сучасну, здорову, екологічно врівноважену
культуру харчування.

Для того щоб стати конкурентоздатним спеціалістом і справжнім профі в галузі харчової промисловості та ресторанного господарства, навчання повинно бути адаптоване до потреб ринку, мобільне та
професійно орієнтоване. Ключовим моментом є участь у освітньому процесі фахівців-практиків через тематичні лекції, майстер-класи, конференції та семінари. Особливо важливим є вивчення іноземної мови
професійного спрямування, що дає можливість студентам проходити закордонне стажування, брати
участь у міжнародних програмах з обміну, грантах і проектах. Саме в умовах такої освіти диплом гарантує гідне працевлаштування.
Хомич Галина Панасівна
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри технологій харчових виробництв і
ресторанного господарства ПУЕТ

’’

Сучасна динамічно зростаюча харчова промисловість належить
до найбільш пріоритетних та суспільно важливих галузей країни,
оскільки виробництво якісних і повноцінних харчових продуктів не
лише забезпечує економічну безпеку держави, а й формує здоров’я
української нації! Отже, особливо актуальним і важливим завданням
є підготовка висококваліфікованих фахівців нового покоління, які володіють інноваційними знаннями, широким спектром професійних
навичок, мають високий рівень розвитку інтелектуальних та лідерських здібностей, спроможні приймати ефективні управлінські рішення та швидко адаптуватися до вимог індустрії.
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’’

Підготовку фахівців для підприємств харчової
промисловості та ресторанного господарства за
спеціальністю Харчові технології в ПУЕТ проводить
висококваліфікований та досвідчений науково-педагогічний колектив кафедри технологій харчових
виробництв і ресторанного господарства з використанням найсучасніших технологій та методик навчання, створюючи необхідні умови для професійного
й особистісного зростання студентів. Практична
спрямованість навчання забезпечується постійною
співпрацею з підприємствами ресторанного бізнесу, проведенням майстер-класів від професійних рестораторів та екскурсій на виробництво, участю
в кулінарних конкурсах, виставках, форумах та конференціях, проходженням вітчизняних і закордонних
стажувань.

Значна увага приділяється науковій роботі студентів. Для цього створено навчальні лабораторії та
наукові гуртки, працюючи в яких, студенти вчаться
вирішувати актуальні проблеми галузі, розробляти
новітні харчові продукти та впроваджувати інноваційні, екологічні та безвідходні технології в закладах
ресторанного господарства, створювати креативні
та інвестиційно привабливі проекти для ресторанного бізнесу.
Наші випускники здатні ефективно використовувати набуті знання для вирішення складних організаційно-виробничих завдань і викликів сьогодення у
сфері харчової промисловості та ресторанного бізнесу. Отже, вони успішно реалізують себе на ринку
праці, у престижних компаніях, фірмах та державних
установах як України, так і за кордоном.
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Досвід студентів ПУЕТ у закордонних стажуваннях

для цього якомога раніше вчіть англійську мову. Програма Erasmus+ KA1 надає можливість побачити світ, знайти нових друзів, удосконалювати себе як особистісно,
так і професійно. Чим більше ти бачиш, чим більше ти
пізнаєш, тим багатшим стає твій світ! Якщо ви чогось
не знаєте, намагайтеся зробити все, щоб дізнатися!»

Щорічно студенти ПУЕТ використовують міжнародні можливості навчання та стажування за кордоном.
Міжнародні програми дозволяють отримати хороший
досвід практичної роботи як у великому закордонному виші, так і у відомих компаніях або міжнародних
організаціях.
Студенти ПУЕТ орієнтуються на навчання та вивчення інноваційних технологій, які застосовуються в
закордонних вишах за обраною спеціальністю. Саме
такі студенти беруть участь у європейських стипендіальних програмах міжнародної кредитної мобільності Erasmus+ KA1. Це програми, що фінансуються
Європейським Союзом, метою яких є взаємодія між
закладами вищої освіти країн Європейського союзу та
України шляхом обміну студентів і викладачів. Бути
учасниками таких програм можуть студенти спеціальностей усіх освітніх рівнів (бакалаври, магістри, аспіранти). Тривалість навчання від 3 до 12 місяців.
Студенти отримують стипендію в розмірі 750 Євро на
місяць та додатково їм надаються кошти на дорожні
витрати.
Щорічно перелік партнерських європейських вишів
ПУЕТ оновлюється та збільшується, що надає студентам більше можливостей для навчання за європейською системою.
Учасниками програми міжнародної кредитної
мобільності вже стали понад 20 студентів та 30 викладачів нашого університету. На сьогодні 5 студентів
перебувають на навчанні в Університеті м. Фоджа
(Італія). Нещодавно 9 студентів повернулися з Вищої
школи менеджменту інформаційних систем (Латвія)
та поділилися своїми враженнями:

Своїми враженнями також поділилася студентка
ПУЕТ Артюх Анастасія (спеціальність Туризм, 3 курс),
яка проходила навчання у Школі економіки в Катовіце
в Польщі:

«Почувши інформацію від викладачів про те, що можна пройти півроку навчання в Латвії, я одразу звернувся
до Міжнародного центру. Спочатку визначали рівень
знання англійської мови. Відмінною рисою навчання в
Ризі є те, що воно здійснюється іноземною мовою – англійською. Study is going fine! – розповів студент 5 курсу
спеціальності Комп`ютерні науки Сивокінь Олександр.
Навчання проходить доволі легко, тому що ми самі маємо можливість обирати собі предмети. Викладачі дуже
лояльні. Якщо є бажання навчатися, то можна багато
чого досягти. Вільного часу досить багато. У вільний
час ми подорожуємо, проводимо його активно та займаємось спортом. Подорожували до Талліну, Хельсінки,
Стокгольму, а на день народження мого друга Стовбуна
Дмитра (студента 5 курсу спеціальності Комп`ютерні
науки) ми літали до Риму. Можна також писати наукові
статті, брати участь у конференціях. Загалом просто
прекрасно провели час та познайомилися з новими людьми. Я рекомендую скористатися такою можливістю. Та

«Полтавський університет економіки і торгівлі надав нам можливість узяти участь у програмі міжнародної кредитної мобільності для студентів Erasmus+
KA1. Ми безкоштовно навчалися в польському університеті в місті Катовіце та отримували стипендію,
завдяки якій ми подорожували Європою з нашими друзями-одногрупниками. У нас була інтернаціональна група.
З нами навчалися студенти з Іспанії, Туреччини, Казахстану і, звичайно, з України. Навчання було англійською
мовою, завдяки чому ми значно підвищили свій рівень її
знання. Ми разом робили різні проекти та презентації.
Крім цього, наші куратори влаштовували для нас різні
заходи - міжнародні сніданки, куди кожен мав принести
національну страву саме своєї країни, завдяки цьому ми

знайшли багато друзів. Коли в нас виникали певні труднощі, куратори та одногрупники завжди допомагали
нам, чи то стосувалось освітнього процесу, чи чогось
особистого.
Отже, ми дуже задоволені участю у програмі
Erasmus+. Отримавши цей досвід, можемо рекомендувати її іншим українським студентам.»
Із 2017 року в університеті реалізовується міжнародна інноваційна освітня онлайн-програма Erasmus+
MHEI-ME (2017-1-MT01-KA203-026960) «Магістерська програма з підприємництва в малому і середньому бізнесі кількох вищих навчальних закладів», розроблена консорціумом шести європейських закладів
вищої освіти: Advenio eAcademy (Мальта), Університет
Іоанніни (Греція), Університет Святого Стефана (Угорщина), Університет Барі Альдо Моро (Італія), Жилінський
Університет (Словаччина) та Полтавський університет
економіки і торгівлі (Україна).
Новостворена програма MHEI-ME, сертифікована Національною комісією післядипломної та вищої освіти
о. Мальта (NCFHE), відповідає міжнародним освітнім
стандартам, акредитована в Європейському Союзі та
автоматично визнається у країнах-підписантах Болонської Хартії. Студенти спеціальностей Туризм, Міжнародні економічні відносини та випускник спеціальності
Маркетинг отримали фінансування в розмірі 10000 Євро
кожний для навчання за цією програмою. Навчання
розпочалося 9 квітня 2018 року. Наразі студенти знаходяться на етапі розроблення бізнес-планів, які будуть
захищати перед справжніми інвесторами.
Усім відомо, що для того щоб подорожувати за кордоном і брати участь у міжнародних програмах навчання та стажування, необхідно знати іноземні мови. Для
вивчення іноземних мов і вдосконалення своїх мовних
навичок у нашому університеті проводяться курси з вивчення англійської, німецької й китайської мов за різними

Навчання за програмою Erasmus+ KA1 відбувається в одному з партнерських європейських вишів ПУЕТ

Будапештський
Університет
Метрополітан
Університет
прикладних наук імені
Яноша Кодолані
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Школа економіки в
Катовіце

Римський університет
Сапієнца
Університет м. Фоджа

Вища державна
професійна школа в
Тарнові
Повісланський коледж у
Квідзині
Університет безпеки в
Познані
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рівнями. Курси проводяться за участю носіїв мов (викладачів китайської мови з Інституту Конфуція, мовних асистентів із Німеччини та США). Навчатися на курсах можуть як студенти, так і школярі.

ми стажування в компанії «Anex Tour» в Туреччині
поділилася Тесленко Карина (спеціальність Туризм,
5 курс):

Для студентів, які прагнуть отримати практичний професійний досвід, вдосконалити рівень знання іноземних мов та заробити кошти на навчання або створення
власного Start-up (власної справи), університет пропонує
участь у програмах міжнародних професійних стажувань та проходження навчально-виробничої практики
за кордоном.

цювала на касі, бо німецьку знала вже добре. Це було
не профільне стажування, я поїхала туди попрактикувати мову. Щоб стажуватись або навчатись у ЄС
за спеціальністю, потрібно гарно володіти мовою. У
мене німецька лише на базовому рівні. А складні економічні терміни німецькою - це інший рівень знань»,
– розповідає студентка.
За словами Катерини, таке міжнародне стажування
дає можливість бути більш самостійним, отримати нових друзів, знайомих, і що найголовніше — це чудова
можливість мовної практики.

У рамках укладених партнерських
договорів у ПУЕТ діють такі програми
міжнародних стажувань:

Галушка Анастасія, студентка 3 курсу спеціальності
Харчові технології та інженерія, розповіла про участь
у зимовій програмі стажування в Болгарії:

Літня та зимова програми стажування в готельно-ресторанному
комплексі XiuShui Lily Hotel у місті
Лоян у Китаї

Винагородою за сумлінну працю є можливість отримати від 750 до 10000 доларів США за весь період стажування.
професійний, культурний та соціальний
досвід

відповідні фахові та комунікативні навички

удосконалення мовних навичок та вивчення нових іноземних мов

міжнародний сертифікат
«Організатори зустріли нас із теплотою. Усі люди
привітні та веселі. Не відчуваєш, що ти перебуваєш
в іншій країні, оскільки всі розуміють тебе та твою
мову. Коли ми приїхали в ложман (місце проживання),
почали знайомитися з персоналом, який там проживає. Усі один одного знають, колектив дружній – і це
приємно. Ми відразу знайшли спільну мову та одну
хвилю. З ложманами питань не має, умови проживання – гарні. Трансферні гіди, які працюють тут не
один рік, допомагають, якщо потрібно. Ти не відчуваєш себе самотнім.

Літня та зимова програми стажування в готельно-ресторанних
комплексах Болгарії
Літня та зимова програми стажування в компанії «McDonald’s» у
Німеччині

Літні програми стажування для
студентів ZAV/ ZAV2 у Німеччині

Літня програма стажування в
туристичній компанії «Anex Tour»
у Туреччині
Літня програма стажування в
готельно-ресторанних комплексах
Туреччини

Програми стажування діють тільки для повнолітніх
студентів, у яких наявний закордонний паспорт. Учасниками можуть бути студенти різних форм навчання
(денної або заочної) та спеціальностей (залежно від
програми стажування). Не менш головною вимогою є
володіння іноземними мовами. Брати участь також у
міжнародних програмах стажування можуть не тільки
студенти, а й слухачі Університету третього віку. Уже
п’ятеро слухачів УТВ скористалися цією можливістю,
взяли участь у стажуванні в Болгарії у 2018 році та планують також стажування у 2019 році.
Під час стажування за кордоном студенти працюють у 5-зіркових готельно-ресторанних комплексах,
туристичних компаніях та інших організаціях. Цього
року ПУЕТ розпочав співпрацю з однією з найбільших
та найвідоміших туристичних компаній світу «Anex
Tour», у якій уже із квітня 2019 року студенти спеціальностей Туризм та Готельно-ресторанна справа розпочали своє навчання та стажування на посаді трансферного гіда.
Своїми першими враженнями від початку програ50
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На сьогодні займаємося оформленням необхідних
документів для роботи (трудовий договір, ікамет,
різні фото тощо). Усе організовується швидко й
на професійному рівні. Стажування розпочалося із
10-денного тренінгу. Відразу після приїзду нас розподілили: 4 особи в Кемері, а решта – в місті Белек. Це
тільки на час тренінгу. Пізніше почнеться новий перерозподіл по інших містах. Учора ми обговорювали
всі деталі та інструкції. Нам необхідно опанувати
та вивчити матеріал у майже 50 сторінок формату А4, за яким будемо складати іспит. До речі, підготовча програма проводиться в одному з найкращих
готелів Туреччини – Asteria Kremlin Palace. Дуже гарне місце, всі просто в захваті. Курс тренінгу цікавий.
На нас чекає багато екскурсій. У вільний час також
розпочала працювати над дипломною роботою. Із
темою ще не визначилася, але роблю нотатки про
те, що відбувається навколо мене. Програма стажування нам подобається. Відчуваємо, що найцікавіше
на нас чекає попереду.»
Можливістю стажування в Німеччині за програмою ZAV скористалася студентка IV курсу Катерина
Семьонова, яка навчається за спеціальністю Міжнародна економіка. На другому курсі вирішила поїхати
стажуватись до Європи, а саме в Німеччину в готельно-ресторанні комплекси. Потрапила в ресторацію
Biergarten мюнхенської компанії Haberl Gastronomie.
«Після другого курсу я не досить гарно знала німецьку мову, тому працювала на кухні в холодному цеху.
А після третього курсу знову туди потрапила, пра-
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матеріальну винагороду за стажування

упевненість у собі та своєму майбутньому

У результаті міжнародного стажування ПУЕТівці отримують:
Крім участі у програмах навчання Erasmus+ і міжнародних професійних стажуваннях, наші студенти
беруть участь і в інших міжнародних програмах та
проектах.

«Свою зиму 2019 року ми провели у країні вічного сонця, гір, моря та гостинності - Болгарії. Працювали ми
на невеликому курорті Банско в готелі «Perun Lodge»,
який дуже популярний серед болгар, румун, турків,
греків і сербів. Тут відмінне місце для сімейного відпочинку.
Робота наша полягала в обслуговуванні туристів
на посадах кухаря, офіціанта та бармена. Доводилося
працювати дуже багато, через що було складно морально й фізично. Але попре все, ми все ж опанували
себе й зробили цю зиму найкращою для нас. Усі труднощі, які ми пережили, - це відмінний гарт на майбутнє
та неймовірний досвід роботи.
У вільний час їздили на екскурсії до Рильського, Роженського монастирів, Рупіте (святе місце Ванги), Благоєвграду, Разлогу, Лещену, Бані, Софії, відвідували термальні джерела.»

У 2018 році в рамках реалізації проекту «Підготовка сендвіч-курсів як інструменту розвитку людського
потенціалу університетів» відбувся робочий візит команди ПУЕТ на чолі з ректором, до складу якої разом
із викладачами ввійшла студентка 4 курсу спеціальності Менеджмент організацій Соколова Анна, до
Університету Портсмуту та Університету Саутхемптону
(Велика Британія), під час якого був детально вивчений процес практико-орієнтованого навчання британських студентів.
Студентки ПУЕТ 5 курсу Блоха Вiкторiя та 6 курсу
Довбня Надiя спеціальності Міжнародні економічні
відносини взяли участь у проекті молодіжного обміну
«Environment friendly», що фінансується Європейським
Союзом у рамках програми Еразмус+ та провели один
тиждень у м. Лієпая в Латвії. Проект «Environment
friendly» зібрав разом 40 учасників із Латвії, Польщі,
України, Чехії, Росії, Туреччини, Греції та Італії. Його
метою було обговорення глобальних екологічних
проблем: економне використання води, користування
транспортними засобами й нагромадження сміття.
Під час проекту учасники змогли краще зрозуміти, як
саме вони впливають на екологію, разом намагалися
знайти способи зменшення негативного впливу.
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Проектна діяльність в університеті
Сьогодні якісно змінюється соціальна роль освіти:
вона стає формою людського капіталу, джерелом
сталого розвитку країни та задоволення потреб
населення. Освітні успіхи нації, здатність до швидкого
та ефективного реагування на зміни у світі визначають
потенціал розвитку. Важливу роль відіграє орієнтація
на проекти, запровадження університетами ефе
ктивної стратегії, спрямованої на активізацію проектної
діяльності для практичної реалізації результатів

Підтримка роботи структурних підрозділів, супровід
роботи проектів, розвиток
нових форм діяльності
підрозділів Університету,
стимулювання інновацій
та ініціатив
Пошук грантових коштів
під розроблені кафедрами теми, з урахуванням
стратегічних завдань
діяльності Університету

Координація комунікацій
між проектами

У ПУЕТ уперше в області відбувся День кар’єри ЄС

інтелектуальної творчої праці. Саме тому в ПУЕТ
активізується проектна діяльність.
Мета діяльності проектного офісу – створення нового напряму комерціоналізації результатів освітньої
та наукової діяльності університету задля просування
інтелектуальної власності університету на національному та міжнародному рівнях, залучення фінансових
ресурсів для впровадження проектних ініціатив.

Проектний офіс забезпечує
концентрацію
зусиль структурних
Ініціювання проектів,
у тому числі збір та спільне
підрозділів ПУЕТ на єдиній платопрацювання проектних
формі задля подальшого розвитку
заявок
освітньої, наукової, інноваційної
та міжнародної діяльності, залучення студентів, викладачів
та співробітників структурних
підрозділів ПУЕТ до розроПошук та налагодження сталих стосунків
блення
та практичної реалізаз партнерськими
ції
інноваційних
ідей та проекорганізаціями,
у тому числі міжнатів.
Створення механізму
залучення працівників
та студентів Університету
до участі в конкурсах
на одержання фінансування проектів різних
напрямів

10 квітня 2019 р. у Вищому навчальному закладі
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» (ПУЕТ) уперше в області пройшов День кар’єри
ЄС.
Захід відбувся за підтримки Представництва
Європейського Союзу в Україні в рамках проекту
«Інформаційна підтримка молодіжних Мереж ЄС в
Україні». Це одноденний захід, що покликаний ознайомити
студентів і школярів зі світовими та європейськими
трендами в питаннях професійних компетентностей і
забезпечує спілкування з потенційними роботодавцями.

родними

Підготовка проектів до завершення та інтеграції в освітню діяльність
спільно з адміністративним та управлінським
персоналом Університету

Основною
організаційною
підструктурою, що реалізує конкретний проект, є проектна (робоча) група, яка може складатися зі
співробітників та студентів університету. Група може складатись як
зі співробітників однієї кафедри
або факультету, так і бути міжкафедральною або міжфакультетською залежно від характеру проекту та для вирішення комплексних
завдань. Контроль діяльності такої
групи здійснюється за результатом
роботи, а не процесу (група має
свободу вибору методів вирішення
поставлених завдань). Роботу групи повинен організовувати проектний менеджер, який є відповідальною особою за проект.
Під час функціонування проектного офісу використовується консультаційна форма діяльності. Так,
не правильною є схема, коли співробітники проектного офісу пишуть
проект, а науковці його реалізують.
Проектний офіс знаходить проект
та консультує щодо оформлення
проектну, проте писати проектну
заявку повинні виконавці.

З вітальним словом до гостей та учасників звернувся
ректор ПУЕТ Олексій Нестуля й акцентував на важливості
розвитку професійних навичок студентів і можливостях
закордонного стажування, що надає університет. Директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина
Клавдієва наголосила: «Це щастя жити і працювати в Полтавській області. Це область економічного щастя! Тільки
за минулий рік кількість вакансій від роботодавців зросла
до 8000 місць, які готові забезпечити якісними умовами
праці та відповідною заробітною платою». А директор
Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОДА Інна Іщенко відзначила: «Однією з головних стратегій розвитку Полтавської
області є розвиток людського потенціалу, який може бути
забезпечений, насамперед, взаємодією науки, бізнесу
та влади. Навчання активної молоді повинне проходити
у якісних університетах, які дають міжнародні знання на
найвищому рівні, щоб після завершення залишитися працювати в нашій області, розвивати економіку, створювати
нові робочі місця та розбудовувати її інфраструктуру».
У Дні кар’єри ЄС узяли участь близько 30 підприємств
та організацій Полтави й області, що свідчить про
зацікавленість кадровим потенціалом студентів. Про
тягом дня учасники перевірили рівень своїх знань про
ЄС, узявши участь у євровікторині. Студенти спілкувалися
з потенційними роботодавцями та представниками про
відних організацій області на Ярмарку вакансій. Різно
плановість та насиченість заходів дозволила залучити
понад 600 осіб-учасників.
Під час панельної дискусії «Найкращі професії майбутнього: чому варто інвестувати час зараз?» спікери,
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експерти з розвитку ринку праці Олексій Нестуля, ректор
ПУЕТ, Віталій Дмітрієв, директор ТОВ «Системи модернізації складів», представник керівних органів Полтавського
Ротарі-клубу, співвласник ГО «Полтавський бізнес-клуб»;
Анастасія Яковенко, PR-менеджер БО «Взаємопоміч» та
Катерина Клавдієва, директор Полтавського обласного
центру зайнятості, поділилися своїм досвідом, ознайомили гостей із вимогами роботодавців до професійних і
«м’яких» компетентностей найманих працівників, проінформували про ситуацію на ринку праці Полтавського регіону: можливі вакансії та пропозиції роботи, розповіли як
бути конкурентоспроможним через 20 років та розкрили
секрети успішного пошуку роботи своєї мрії.

Для всіх охочих були організовані тренінги для вдосконалення своїх знань і вмінь. Спеціаліст із працевлаштування КУ «Обласний молодіжний центр» Анна Півень надала
ряд рекомендацій для успішного проходження співбесіди та складання резюме під час першого тренінгу «Співбесіда на роботу твоєї мрії: DO’S&DON’TS». Бізнес-тренер,
розробник ряду авторських бізнес-ігор, к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва ПУЕТ
Ігор Юрко ділився секретами створення власного бізнесу
на другому тренінгу «StartUp: від ідеї до власного бізнесу.
Основні питання стартаперів регіону».
Під час третього тренінгу гості отримали цінні поради
щодо порядку оформлення та подання заявок на отримання стипендій на навчання за програмами Еразмус+.
День кар’єри ЄС викликав неабиякий інтерес серед молоді м. Полтава, сприяв формуванню активної громадської позиції та навичок у сфері кар’єрного зростання.
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Школа

Безпечно та якісно: знаю, що купую!

НАССР
Реформи змушують нас рухатися вперед і дивитися по-новому на
давно відомі та звичні речі. Перша
у світі кафедра товарознавства (рослинних і тваринних фармацевтичних матеріалів) була заснована ще в
1549 році в Падуанському університеті в Італії. І якщо раніше інформація про властивості та класифікацію
товарів була унікальною, то сьогодні існує безліч праць, присвячених
асортименту й якості продукції. Увага
світової спільноти сьогодні прикута
перш за все до безпечності товарів,
адже мова йде про наше життя.
Підписавши угоду про асоціацію з
Європейським Союзом, Україна задекларувала свої наміри перейти на
європейські норми контролю за безпечністю харчових продуктів. Ключовим етапом у цьому є впровадження
системи НАССР, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори для всіх операторів ринку харчових продуктів. Так, у ПУЕТ у червні
2018 року розпочато проект «Школа
НАССР», який згодом переріс у науково-тренінгову лабораторію. Команда «Школи НАССР» протягом
року провела ряд тренінгів на тему
«Упровадження системи НАССР для
операторів ринку харчових продуктів» для споживчих спілок Черні-
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безпечність
харчових продуктів
понад усе

гівської, Черкаської, Хмельницької,
Сумської, Запорізької областей, а також госпрозрахункового об’єднання
ринків Дніпропетровської облспоживспілки. У жовтні 2018 року була
проведена серія тренінгів для директорів шкіл і завідувачів дошкільних
навчальних закладів м. Полтава на
тему «Упровадження системи НАССР для шкіл та дошкільних навчальних закладів», у лютому 2019 року
подібне навчання було проведено
в м. Горішні Плавні Полтавської області. Серед замовників освітніх
послуг «Школи НАССР» відомі пол-
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тавські заклади ресторанного господарства: ресторан «Лілея», ресторан
«Пеперончіно», ресторан «Палаццо»
та інші. У рамках співпраці ПУЕТ із
ПОІППО для керівників шкіл Полтавської області постійно відбуваються
лекції в рамках курсів із підвищення
кваліфікації на тему «Упровадження
системи НАССР у школах». До проекту долучаються також студенти. Так,
на базі ТРЦ «Київ» була проведена
інформаційна кампанія підвищення
рівня обізнаності споживачів «Європейські вимоги безпечності харчових
продуктів: від ферми до виделки»
щодо нових правил маркування харчових продуктів під керівництвом
доцентів кафедри товарознавства,
біотехнології, експертизи та митної справи, к. т. н. Горячової О. О. та
к. т. н. Офіленко Н. О. Для студентів
12 березня 2019 року була організована лекція від експертів проекту
«Удосконалення системи контролю
безпечності харчових продуктів в
Україні» Яни Добідовської та Юрія
Оглашеного. Попереду багато амбітних планів, насамперед, консультування підприємств стосовно впровадження системи НАССР та участь у
міжнародних проектах.

Безпека й інформація про склад харчових продуктів
є невід’ємною складовою охорони здоров’я та продовольчої безпеки. Значна кількість українців хворіє через
приховування чи завуальовування шкідливих складових харчових продуктів – фактично споживач не володіє

інформацією про справжній склад продукту, що є порушенням його прав. Вирішення цього питання не потребує
значних коштів і часу, але має визначальний вплив на здоров’я всього населення України.

У рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вітчизняне харчове законодавство починає змінюватися: ухвалено важливий Закон «Про інформацію для споживачів
щодо харчових продуктів», де визначено заборону використання інформації, що може ввести споживача в оману.
У зв’язку зі вступом у дію документа щодо змін у харчовому законодавстві студенти факультету товарознавства,
торгівлі та маркетингу ПУЕТ долучилися до загальнонаціональної інформаційної кампанії ГО «Український центр
європейської політики», яка мала на меті забезпечити
належну поінформованість споживачів і надання точної
та зрозумілої людям інформації щодо харчових продуктів.

яку легко прочитати та зрозуміти і яка не вводить споживача в оману. Якщо продукт містить алерген чи якийсь
інгредієнт, що може спричинити непереносимість, то це
обов’язково потрібно вказати. Тепер, купуючи харчові
продукти, український споживач зможе робити свідомий
вибір на користь того чи того продукту.

У ході інформаційної кампанії в одному з найбільших у
місті Полтава ТРЦ «Київ» протягом січня – лютого 2019 р.
було розміщено інформаційний банер, проведено консультації та роз’яснення для споживачів щодо змін у сфері
харчового законодавства та захисту прав споживачів:
маркування повинно містити лише правдиву інформацію,

«Установлення нових вимог до маркування харчових
продуктів сприятиме забезпеченню права споживачів на
захист та отримання повної, а головне достовірної інформації про продукти харчування. І про це кожен споживач
повинен знати!» – зазначають студенти 1 та 3 курсів факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу, які брали
участь в акції.
Акція викликала жвавий інтерес у пересічних споживачів міста Полтава, які із зацікавленістю ознайомлювалися з інформаційними матеріалами.
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Кар'єра науковця: здобутки, досягнення та
визнання

Аспірантура / Докторантура ПУЕТ
Найбільш активно в період із травня 2018 р. по травень 2019 р. із докторантами та аспірантами університету працювали наукові керівники: д. і. н., професор,
ректор Нестуля О.О.; д. е. н., професор, зав. кафедри
міжнародної економіки Шкурупій О. В.; д. е. н., про-

фесор, директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління Лисенко Ю. Г.; к. е. н.,
доцент, доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Юрко І. В. Результатом цієї діяльності стали захисти дисертаційних досліджень.

Кар'єра науковця: здобутки, досягнення та
визнання

Від науки до практики
Стрімкий розвиток науки, техніки та технологій – це
ознака сьогодення. Відповідно одним з основних напрямів роботи науковців закладів вищої освіти є розроблення, пропагування й упровадження сучасних
енерго-, ресурсозберігальних технологій та обладнання. Науковці кафедри інженерії, обладнання та математики активно працюють і діляться своїми наробками з
підприємцями, керівниками закладів, студентами.
Так, 7 листопада 2018 року за сприяння Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації в
Полтавському університеті економіки і торгівлі кафедрою інженерії, обладнання та математики (модератор
– к. т. н., доцент Гайворонська З.М.) проведено семінар
«Енерго- та ресурсозбереження на підприємствах малого та середнього бізнесу», учасниками якого стали
близько 80 осіб. Серед присутніх були керівники й працівники ДП «Полтавастандартметрологія», управління
освіти, директори загальноосвітніх шкіл і дошкільних
навчальних закладів, керівництво, науково-педагогічні працівники та студенти ПУЕТ, приватні підприємці,
представники підприємств та ін. Метою проведення заходу було підвищення рівня поінформованості
представників малого й середнього бізнесу, шкільних
і дошкільних закладів щодо шляхів енергоефективності
на підприємствах та установах і безпечності освітлення у приміщеннях загального користування, особливо
призначених для дітей. Озвучені питання викликали
зацікавленість та активне обговорення серед учасників семінару. Широке коло розглянутих проблем
стосувалося національних енергетичних питань і нор-

За відповідний період викладачами, докторантами й аспірантами університету захищено 3 докторські
дисертації: докторанта кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Мандри В. В.; доцента кафедри правознавства Каменської Н. П.; доцента
кафедри міжнародної економіки Дейнеки Т. А. і 7 кандидатських дисертацій – ст. викладача кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної
теорії Бабенко О. М., ст. викладача кафедри фізичного
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мативно-правової бази України з енергозбереження та
енергоефективності, розроблення заходів щодо енергетичної ефективності будівель, проблем і перспектив
використання світлодіодної продукції для внутрішнього освітлення на підприємствах та закладах освіти.

виховання Цокало (Кожуріної) І. Є.; здобувача кафедри
економіки підприємства та економічної кібернетики
Кравченко Т. І.; аспіранта кафедри комерційної діяльності та підприємництва Устьяна О. Ю.; аспіранта кафедри міжнародної економіки Сілантьєва О. І.; аспіранта
кафедри педагогіки та суспільних наук Матвієнко Т. О.;
ст. викладача кафедри товарознавства, біотехнології,
експертизи та митної справи Кириченко О. В.
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Кар'єра науковця: здобутки, досягнення та
визнання
18 квітня 2019 р. за підтримки Департаменту економічного
розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій Полтавської обласної
державної адміністрації відбувся
Міжвузівський науково-практичний семінар «Нові технології та обладнання харчових виробництв»
під науковим керівництвом д. т. н.,
професора кафедри інженерії, обладнання та математики Скрипника В. О., метою якого були обмін
передовим досвідом із розроблення й упровадження нових технологій та обладнання галузі, виявлення наявних проблем розвитку
малих і середніх підприємств галузі
в рамках централізованих заходів
Комплексної програми розвитку
малого й середнього підприємництва в Полтавській області на 20172020 р.р.

Кар'єра науковця: здобутки, досягнення та
визнання

Про вирішення проблем сучасного ринку рекламного
бізнесу на форумі «Реклама ХХІ сторіччя. Стандарт
недискримінаційної реклами»

25 жовтня 2018 року Міжнародний форум «Реклама
ХХІ сторіччя. Стандарт недискримінаційної реклами»
зібрав разом понад сто учасників для обговорення питань стосовно внесення змін у законодавство України
щодо реклами. На Форумі були присутні рекламодавці
та рекламні агенти, експерти гендерних груп, представники фахових асоціацій ринку маркетингу та реклами, виконавчих органів влади й самоврядування,

викладачі маркетингу і реклами, дослідники та громадські діячі.
Доцент кафедри маркетингу Іваннікова М. М., учасниця Полтавського представництва Індустріального
гендерного комітету з реклами, доповіла про засоби
боротьби з гендерною дискримінацією в рекламі Полтавського регіону та подальшими шляхами щодо захисту прав споживачів від неякісної реклами.

«Твоя кар’єра разом із ПУЕТ»

З доповідями виступили провідні науковці Полтавського університету економіки і торгівлі, Харківського університету харчування та торгівлі, Дніпровського національного університету імені О. Гончара, Полтавської державної
аграрної академії, Харківської державної зооветеринарної академії. Активну участь в обговоренні доповідей взяли представники малого й середнього бізнесу і державних підприємств.
Проведення таких заходів сприяє формуванню практичних навичок щодо вибору нових технологій та обладнання, шляхів тепло- та енергозбереження, правильного підбору освітлення, зменшення витрат енергоносіїв на
підприємствах малого й середнього бізнесу та в закладах освіти.
58

Університетський вісник | 2019

26 лютого 2019 року відбулось розширене засідання
кафедри управління персоналом, економіки праці та
економічної теорії ПУЕТ щодо обговорення результатів
дослідження здобувача Сало Яни Вікторівни на тему
«Соціально-економічні аспекти стратифікації суспільства
у формуванні українського середнього класу». Результати дослідження схвалено й рекомендовано до захисту у
Спеціалізованій вченій раді ПУЕТ К44.877.03 на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук. Вітаємо
здобувача!
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Кар'єра разом із ПУЕТ: професійне зростання

Робота курсів із підвищення кваліфікації, проведення
авторських тренінгів, семінарів МІПК
З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення й 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, спеціалісти і фахівці
підприємств та організацій. Упродовж 2018-2019 навчального року підвищили кваліфікацію 798 осіб.

У 2018-2019 навчальному році
продовжено практику проведення курсів за програмою «Інновації в бібліотечній справі: методи,
підходи, технології». Так, 11 слухачів пройшли курси підвищення
кваліфікації за цією програмою.
Проведено курси підвищення
кваліфікації державних службовців
– керівних працівників управлінь
Державної казначейської служби
України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
галузі знань «Управління та адміністрування» (60 осіб).
У 2018-2019 навчальному році
були розроблені та проведені курси за програмою «Школа гідів».
Підвищення кваліфікації за цією
програмою пройшли 10 осіб.

На базі закладів вищої освіти (виїзні курси) пройшли
підвищення кваліфікації 237 слухачів за такими програмами:
•

«Сучасні інтерактивні методи навчання»
особи);

(32

•

«Тренінгові технології в навчанні» (40 осіб);

•

«Інноваційні методики викладання у вищій
школі: новітнє в європейській та світовій практиці (165 осіб)».

Відповідно до плану роботи Міжгалузевого інституту
підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів
на кафедрах університету за акредитованими
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спеціальностями підвищили кваліфікацію 257 осіб.
Особливим попитом користується запроваджена із
2013 року дистанційна форма підвищення кваліфікації, що дає змогу навчатися без відриву від основного
місця роботи. На дистанційних курсах за програмою
«Новітні інноваційні технології у вищій школі» пройшли
навчання 164 особи.

На замовлення Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної
адміністрації Міжгалузевий інститут підвищення
кваліфікації разом із викладачами кафедр міжнародної економіки, математичного моделювання та
соціальної інформатики, управління персоналом,
економіки праці та економічної теорії, комерційної
діяльності та підприємництва розробили програми
підвищення кваліфікації й організували навчання для
учасників антитерористичної операції відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015
року № 179 за темами: «Основи комп’ютерної грамотності, програмування та веб-дизайну» (6 осіб) та
«Англійська мова» (20 осіб).

Крім цього, впроваджено авторські курси підвищення кваліфікації за програмою «Бухгалтерський,
фінансовий і податковий облік + 1С: Бухгалтерія для
України. Редакція 1.2 (версія 8.2)» (3 особи) та організовано курси підвищення кваліфікації за навчальною
програмою «Митне оформлення товарів» (1 особа).
У Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів здійснюються підготовка
та перепідготовка водіїв автотранспортних засобів категорії «А» та «В». У 2018-2019 навчальному році було
підготовлено та випущено 64 водії автотранспортних
засобів категорії «В», 95 % з яких студенти та співробітники ПУЕТ.

Відповідно до Типового положення про підвищення
кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-IV
рівнів акредитації на 6 місячних курсах підвищення
кваліфікації пройшли навчання 9 осіб.
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Освіта впродовж життя

УНІВЕРСИТЕТ
ТРЕТЬОГО ВІКУ
25 травня 2019 р. завершився навчальний рік в Університеті третього віку (УТВ), який функціонує у стінах ПУЕТ
уже два роки. Саме час підсумувати 2018-2019 навчальний рік, який став для УТВ дуже плідним. Університет
третього віку – це спільний проект Полтавського університету економіки і торгівлі та ГО «Центр освіти дорослих
Полтавщини». Цей соціальний проект підтримали також
партнери БО «Світло надії», КО «Інститут розвитку міста
Полтавської міської ради», DVV International в Україні.
А почався він, як і годиться, 1 вересня 2018 року з урочистого відкриття, на якому до 250 осіб, які продовжили
навчання на 2 курсі, приєдналось більше ніж 270 новачків. Усіх нас і викладачів, і кураторів, і волонтерів проекту,
неабияк тішить така його популярність серед полтавців.
Новому набору слухачів було запропоновано оновлений
базовий освітній курс, а студенти другого курсу УТВ продовжили своє навчання за напрямами: «Хочу жити в якісному світі», «Англійська мова», «Психологія дорослості»,
«Інформаційно-комунікаційні технології», «Здоровий
спосіб життя. Фізична культура та спорт».

Велика кількість людей, які забажали навчатися, продиктувала нам і нові підходи до організації освітнього
процесу. Так, цього навчального року університет відчиняв свої двері для слухачів УТВ кожної суботи, а не кожної
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другої, як у минулому. Крім того, щоп’ятниці першого семестру 70 слухачів отримали можливість вивчати унікальний освітній курс-практикум «Інформаційно-комунікативні технології в розвитку громадянських компетентностей
та сприянні соціальній активності людей поважного віку»,
який їм за підтримки ПУЕТ запропонувала ГО «Центр
освіти дорослих Полтавщини» спільно із DVV International
Україна. Цей курс є практичною реалізацією концепції
«навчання впродовж життя», спрямованої на підвищення
громадянської та соціальної активності українців, зокрема людей поважного віку.

Ще однією визначною подією цього навчального року
стала підтримка, що УТВ отримав завдяки небайдужості
мешканців Полтави, які долучилися до Проекту «Партиципаторне бюджетування». Завдяки цьому проект №33
«Освіта впродовж життя: Університет третього віку» був
підтриманий із бюджету в категорії «Соціальні проекти».
Полтавською міською радою була виділена частка коштів
на «Бюджет участі». Проект «УТВ» набрав найбільшу
кількість голосів серед малих проектів та залучив 1028
мешканців до його підтримки. Проектну заявку підготували самі слухачі УТВ за допомогою викладачів університету Усанова І. В. та Стефанюк О. Д. Зазначимо також, що
до реалізації проекту залучені не лише викладачі ПУЕТ,
а й найкращі фахівці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та Української
медичної стоматологічної академії.
Починаючи із другого семестру, всі наші першокурсники, успішно опанувавши базовий курс, продовжили своє
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навчання за напрямами, які їм було запропоновано на
вибір: інформаційно-комунікативні технології, англійська мова, психологія, товарознавство, фізична культура, а
другий курс продовжив заняття, розпочаті ще у вересні.
Крім того, ми прагнули урізноманітнити навчальну програму для всіх слухачів нетрадиційними пропозиціями.
Наприклад, наші слухачі відвідували офіс комунальної
організації «Інститут розвитку міста» – аналітичний центр,
місією якого є об’єднання зусиль мешканців, влади та
бізнесу Полтави для вирішення ключових питань стратегічного розвитку міста. Головний фахівець організації
Назар Плохута розповів, які проекти сьогодні втілюються,
які стратегічні завдання реалізовуються, як самі полтавці
можуть сприяти ефективному використанню потенціалу
міста.
Почувши про заняття в Університеті третього віку, до
директора УТВ на громадських засадах Нестулі С. І. з офіційним листом звернувся начальник Головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області
В. Тараторін із вдячністю за розуміння проблем людей
похилого віку та ділову підтримку в їх розв’язанні. Ним
запропонована співпраця пенсійного фонду з УТВ з метою висвітлення для цільової аудиторії таких цікавих і
корисних тем: «Подальші шляхи реформування пенсійної системи», «Новини пенсійного законодавства, пенсійне забезпечення», «Можливості електронного сервісу
Фонду». Представники Головного управління пенсійного
фонду України в Полтавській області – головні спеціалісти Гавриш О. В. та Кальян І. А. – провели кілька зустрічей
із різними групами слухачів першого та другого курсів,
на яких розповідали як громадянину зареєструватись на
WEB-порталі пенсійного фонду України та про переваги
такої реєстрації, як надаються електронні послуги (довідки з QR-кодом) пояснювали порядок індексації пенсій,
який було впроваджено з 1 березня 2019 року. На зустрічах кожен охочий отримав можливість поставити фахівцям власні питання. На кожне з питань було надано вичерпну фахову відповідь.
Значним кроком уперед у налагодженні співпраці
між громадським сектором, університетом та органами
місцевого самоврядування було проведення круглого
столу «Громадянська активність людей поважного віку:
проблеми та перспективи їх вирішення у м. Полтава», що
відбувся 15 листопада 2018 р. за участі депутатів різних

рівнів, представників громадського сектора, викладачів
ЗВО м. Полтава, журналістів, представників ЗМІ. За результатами круглого столу був підписаний Меморандум
про співпрацю з питань підтримки соціальних програм
та адаптації старшого покоління до сучасного життя. Меморандум підписали ректор Полтавського університету
економіки і торгівлі, професор О. О. Нестуля, секретар
Полтавської міської ради О. С. Шамота, виконавчий директор ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини», депутат
Полтавської міської ради С. І. Нестуля, директор БО «Світло надії» Р. А. Дрозд.
Не можна не відзначити активну життєву позицію наших слухачів УТВ, які влітку минулого року взяли участь
у міжнародному стажуванні, що пропонує ПУЕТ за Програмою професійного стажування Interobmin LTD у Болгарії. 5 слухачів УТВ записалися та пройшли стажування.
А слухачка Людмила Андріївна Бородай, отримавши
сертифікат, змогла продовжити своє активне професійне
життя, круто змінивши свій фах із пенсіонера-медика на
фінансового консультанта з накопичення за Програмою
пенсійної реформи. Отримує задоволення та дуже вдячна
УТВ за новий старт і зміни у своєму житті.
На запрошення Янтомаса Хімстра, директора Програми розвитку ООН в Україні, Університет третього
віку був представлений на Обласному форумі «Цілі сталого розвитку: Полтавський вимір» 21 березня 2019 р.
Куратор групи ІКТ 109 О. В. Лозова виступила із презентацією діяльності УТВ та передала Подяку від організаторів форуму лідеру університету.

ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини», підготувавши презентацію на другий загальноукраїнський
конкурс кращих проектів у сфері дорослих, виборов
Диплом за І місце як «Кращий освітній проект для осіб
поважного віку» від виконавчого директора Української асоціації освіти дорослих М. А. Андреєєва.
Наші слухачі також мали чудову нагоду доторкнутися
до поезії. Поетичне слово здатне проникати глибоко в
душу людини, народжує прекрасні образи, допомагає
спілкуванню. Саме це й відчули всі присутні на зустрічі
з полтавською поетесою, журналістом, заслуженим
діячем мистецтв України Марією Бойко.
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Сьогодні неможливо уявити ПУЕТ без іноземних
студентів, які щорічно поповнюють нашу велику дружню студентську сім’ю.
Своєю рідною alma mater наш університет вибрали
понад 340 іноземних студентів більше ніж із 38 країн.
Університет докладає максимум зусиль для задоволення найвибагливіших потреб іноземних студентів.
Деканат з роботи з іноземними студентами створює
комфортні умови для навчання, проживання та перебування їх в Україні й усвідомлює ту місію, з якою
вони приїхали до нас: отримати високоякісну європейську освіту, стати конкурентоспроможними фахівцями і знайти гідне місце на ринку праці.
Для ПУЕТ особливо важливим є забезпечення
якості освітньої діяльності для іноземних студентів,
формування в них відповідальності, цілеспрямованості, самостійності, розвитку наукового творчого
потенціалу, критичного мислення, лідерських здібностей та професійного становлення.

На квітневих заняттях слухачі й викладачі УТВ готувалися до Великодня. Було проведено ряд тематичних
весняних майстер-класів: «Великодній віночок», «Великодній сюрприз», «Подарункова упаковка», «Великодній
пряник», «Розпис писанок», «Домашній сад», «Декупаж
квіткового горщика», «Оздоровчі фізичні тренування для
людей поважного віку», які провели досвідчені майстрині
та тренери.

Особливо важливо відмітити роль волонтерського студентського загону, який організувала студрада на чолі з її
головою Мариною Негодою. Студенти надають підтримку слухачам УТВ в освоєнні компетентності – володіння
інформаційно-комунікативними технологіями. Особлива
вдячність студентам: Артуру Морозу, Дмитру Верезомському, Андрію Руденку, Денису Кухманському, Марині Негоді, Альоні Балашкевич, Івану Коломойцю, Владиславу
Бойку, Аллі Коваленко та Ганні Йосипенко.
Судячи зі спілкування з нашими шановними слухачами, а також з їх дисциплінованості у відвідуванні занять, можемо впевнено говорити, що в рамках проекту
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Чудовий арт-проект «ПОЛТАВА-ВИШИВАНА» у цей
гарний день поєднав багато людей не лише з Полтави, а й з різних куточків нашої планети. Тож дякуємо
всім нашим студентам за те, що були з нами й за те,
що обрали ПУЕТ.

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

«Університет третього віку» вони отримують те, на що
сподівалися. Але найбільше тішить те тепло й навіть
дружба, які, завдяки проекту, виникли між раніше незнайомими людьми різних поколінь, об’єднали їх. Переконані, що таке навчання дає поштовх кожному до
особистого розвитку, стимулює бути активними громадянами, сприяє згуртованості та покращенню міжособистісного розуміння.
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18–19 жовтня 2018 року кафедра української, іноземних мов та перекладу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі» спільно з Інститутом української мови Національної академії наук України проводила ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Мова і
міжкультурна комунікація». Актуальність проведення
конференції, присвяченої питанням мови й міжкультурної комунікації, зумовлена сучасними
міжнаціональними та глобалізаційними
процесами, які позначаються на розвитку всіх країн, зокрема на виробленні
освітньо-культурних стратегій закладів
вищої освіти.
Загальна кількість заявок – 97, із них:
членів-кореспондентів НАН України – 1,
докторів наук – 19, кандидатів наук – 59.
Представлено 9 країн: Азербайджан,
Болгарія, Китай, Молдова, Німеччина,
Португалія, Туреччина, Україна, Чехія.
Студентка першого курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Дженіффер Едаче Еко (Нігерія)
прочитала для учасників наукового
зібрання поезію Ліни Костенко.

Учасників конференції привітали студенти-філологи першого курсу, майбутні перекладачі з англійської
та німецької мов: Говоруха Марія, Лісова Анастасія,
Озбек Мустафа (Турецька Республіка), Олійник Олександра, Рахманова Валерія, Самонова Анна, у виконанні яких прозвучали поезії англійською, іспанською,
німецькою, турецькою, французькою мовами.
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ОФІС СТУДЕНТСЬКОГО
ОМБУДСМЕНА
Полтавського університету економіки і торгівлі
У 2018-2019 році офісом студентського омбудсмена
було реалізовано ряд ініціатив, спрямованих на підви-

щення ефективності інституту захисту прав, свобод та
законних інтересів студентів нашого університету:

1. Доповнено «Положення про студентського омбудсмена». Проведено його
обговорення зі студентами, науково-педагогічними працівниками, ректоратом,
урахувавши всі побажання, зауваження та
конструктивну критику. Положення було
затверджено вченою радою університету.
Ключовим нововведенням стало розширення переліку осіб, які можуть звертатися
до студентського омбудсмена. До нього
були додані науково-педагогічні працівники та працівники університету.
2. Створено унікальний навчальний модуль
«Права, свободи та інтереси студентів
ПУЕТ: реалізація прогресивної світової
практики» в рамках курсу «Університетська освіта», тренінговий контент для студентів, органів студентського самоврядування, науково-педагогічних працівників,
ректорату.
3. Розроблено прозорий механізм роботи зі
зверненнями до студентського омбудсмена. Відпрацьовано порядок реагування
на звернення, вирішення спорів, медіації
конфліктів, профілактики булінгу серед
студентів.
4. Налагоджено співпрацю з іншими ЗВО
України у сфері захисту прав, свобод та законних інтересів: КНЕУ, Одеська морська
академія.
5. Студентського омбудсмена ПУЕТ було
включено до складу робочої групи проекту «Університет – простір прав людини»,
що реалізується Українською Гельсінською
спілкою із прав людини.

На фото: перший в Україні студентський омбудсмен
В. В. Карманенко

Це стало можливим завдяки злагодженій командній
роботі студентів, викладачів та ректорату університету.
Твердо переконані в успіху наших нових ідей, проектів
і починань!
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ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
Університет акредитований за IV рівнем
(Ліцензія МОН України: ВО № 00123-012301 від 13.05.2017)

Dream big

facebook.com/PUET.official

@puet.poltava

Приймальна комісія ПУЕТ
primcom@puet.edu.ua
(0532) 50-25-62
(066) 225-12-37
(067) 154-26-43
www.puet.edu.ua

Засновник: Полтавський університет економіки і торгівлі
Свідоцтво про державну реєстрацію серія ПЛ № 925-182 ПР від 25. 05. 2010 р.
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