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Інститут економіки і права з’я-
вився в Полтаві відносно недавно
(в наступному році йому випов-
ниться 20 років), а вже став добре
відомим серед молоді, насамперед,
тим, що проводить підготовку
фахівців за сучасними напрямами,
яких у переважній більшості немає
або не було до останнього часу в
жодному вищому навчальному за-
кладі нашого регіону.

На прохання нашого кореспонден-
та про підготовку фахівців із пре-
стижних і затребуваних спеціаль-
ностей розповідає ректор інсти-
туту, член-кореспондент АННП
Любов Михайлівна  МУЧНИК.

Кор.: - Полтавський інститут еко-
номіки і права швидко і впевнено за-
йняв свою нішу в регіоні. В чому, Лю-
бове Михайлівно, ваші “секрети”?

Л.М. Мучник: - Ніяких секретів. Усе
пояснюється тим, що в інституті пра-
цює справжня команда професіоналів,
які досконало знають і роблять свою
справу. Переконливим свідченням цьо-

Полтавський інститут економіки і права -
ВУЗ затребуваних спеціальностей

го є те, що інститут наш хоч і молодий, а
вже акредитований за найвищим - чет-
вертим  рівнем.

Наш інститут економіки і права є відок-
ремленим структурним підрозділом
Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна» (ВМУРоЛ).
Для того, хто вирішив здобути вищу ос-
віту за омріяним фахом у нашому інсти-
туті, це означає, що після успішного за-
кінчення курсу навчання він одержить
диплом державного зразка Університе-
ту «Україна».

 Переважна більшість напрямів підго-
товки фахівців в інституті мають, так би
мовити, ексклюзивний характер для на-
шого міста, регіону. У м. Полтаві наш
ВНЗ першим почав готувати дипломо-
ваних фахівців із вищою освітою за та-
кими престижними і рідкісними напря-
мами, як «Соціальна робота», «Пере-
клад», «Фізична реабілітація», «Журна-
лістика». Ці спеціальності у нас наймо-
лодші, але перші випускники окремих із
них, зокрема соціальні працівники, пе-
рекладачі, фізичні реабілітологи, вже
встигли зарекомендувати себе як ква-
ліфіковані фахівці, успішно працюючи у
державних і приватних структурах міста
та області. Крім того, в інституті ведеть-
ся підготовка фахівців з економічних
напрямів та права.

Кор.: - Любове Михайлівно, роз-
кажіть, будь ласка, детальніше про
ВУЗ, який Ви очолюєте.

Л.М. Мучник: - Наш інститут відносно
молодий, він є ровесником нашої неза-
лежної України і у наступному році  нам
виповниться двадцять років. Але за цей
час ми встигли зробити немало. І най-
перше, що хотілося б у цьому зв’язку
назвати, так це те, що у 2007 році наш
Інститут було акредитований за найви-
щим, четвертим, рівнем.

Інститут економіки і права у своєму
складі має чотири факультети - соціаль-
но-гуманітарний, економіки і менедж-
менту, юридичний та заочного навчан-
ня. Підготовка фахівців із вищою осві-
тою в даний час здійснюється за вище-
зазначеними мною спеціальностями. На
ці напрями підготовки (спеціальності) ми
запрошуватимемо абітурієнтів на на-

вчання в наступному навчальному
році. Саме за цими напрямами (спеці-
альностями) проводиться підготовка
фахівців у нашому інституті тому, що
ми свою роботу налаштовуємо у відпо-
відності з потребами ринку праці.

Кор.: - Як і коли виник Полтавський
інститут економіки і права? Які були
передумови його виникнення? На яко-
му місці позиціонуєте себе серед ін-
ших вищих навчальних закладів міс-
та?

Л.М. Мучник: - Історія Полтавського
інституту економіки і права розпочи-
нається з листопада 1991 року, коли у
Полтаві вперше був створений ліцей
культури для старшокласників. Через
2 роки на базі ліцею був заснований
перший вищий навчальний заклад з
недержавною формою власності, кот-
рий на початку 1994 року увійшов на
правах філії до складу Україно-Фін-
ського інституту (на даний час Євро-
пейський університет). Із 1999 року,
після проведеного реформування на-
вчального закладу, він став структур-
ним підрозділом тільки-но створеного
Університету «Україна».

На сьогодні у Полтаві здійснюють ос-
вітню діяльність два національних та
три державних університети, а також
три інститути з недержавною формою
власності. За кількістю напрямів підго-
товки та контингентом студентів інсти-
тут економіки і права лідирує серед
приватних вишів.

Кор.: - Серед спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка у ВНЗ,
є й «Соціальа робота». Хотілося б де-
тальніше почути про особливості
підготовки фахівців за цією спеціаль-
ністю у Вашому інституті.

Л.М. Мучник: - Спочатку - кілька слів
про те, що являє собою ця спеціа-
льність. За офіційними документами
Міністерства освіти і науки України
вона йменується «Соціальна робота».
Соціальна робота - визнана в усьому
світі назва спеціальності, основою якої
є прояв гуманного ставлення людини
до людини.  Вона відрізняється від
філантропії, благодійництва орієнта-
цією не тільки на допомогу у розв’я-
занні проблем особистості чи соціаль-
ної групи, але й на розвиток у них тех-
ніки подолання труднощів і вироблен-
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ня навичок самодопомоги.
Гасло соціальних праців-
ників - «Допомогти людям -
допомогти собі».

Підготовка фахівців із ви-
щою освітою за напрямом
«Соціальна робота» здійс-
нюється в інституті на кафе-
дрі соціальної роботи.

Студенти - майбутні соці-
альні працівники - у процесі
навчання беруть участь у
розробці та реалізації соці-
альних програм, ініціюють і
проводять численні благо-
дійні акції для дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, тощо.

Місцем роботи соціально-
го працівника можуть бути і
є установи соціального захи-
сту населення усіх рівнів,
соціальні служби, молодіжні,
громадські та політичні ор-
ганізації.

Зусилля і досягнення на-
шого інституту у справі підго-
товки соціальних праців-
ників добре знані в регіоні.

За ініціативою кафедри
соціальної роботи інституту,
у межах співпраці з органа-
ми державного управління в
системі соціального захисту
населення у Полтавській об-
ласті, на базі інституту про-
водяться курси підвищення
кваліфікації соціальних пра-
цівників територіальних це-
нтрів із надання соціальних
послуг (соціального обслуго-
вування) громадянам м.
Полтави та Полтавської об-
ласті. Програма курсів роз-
роблена викладачами ка-
федри соціальної роботи за
погодженням із Головним уп-
равлінням праці та соціаль-
ного захисту населення Пол-

тавської обласної державної
адміністрації.

На курсах уже у цьому році
пройшли навчання та отрима-
ли свідоцтва про підвищення
кваліфікації державного зраз-
ка 29 працівників середньої
ланки територіальних центрів
соціального обслуговування
(соціальних послуг). У цьому
навчальному році передба-
чається підвищити кваліфіка-
цію близько 90 фахівців ста-
ціонарних установ системи
соціального захисту у формі
курсової підготовки.

За результатами проведе-
ної роботи з головним управ-
лінням праці та соціального
захисту населення Полтавсь-
кої обласної державної адмі-
ністрації підписано меморан-
дум, у якому зазначені ос-
новні напрямки співпраці
Інституту з вищезазначеною
держаною установою.

Нещодавно, за ініціативою
головного управління, було
проведено семінар-тренінг
для працівників будинків-
інтернатів Полтавської обла-
сті на тему: «Етика спілкуван-
ня з працівниками і клієнта-
ми та методи попередження
агресії», круглий стіл «Акту-
альність освіти в діяльності
працівників установ системи
соціального захисту населен-
ня Полтавської області» для
директорів стаціонарних ус-
танов системи соціального
захисту населення і началь-
ників управлінь праці та соц-
іального захисту населення
полтавського регіону.

Окремим пунктом підви-
щення кваліфікації праців-
ників соціальної сфери є на-
вчання лідерів громадських
об’єднань та недержавних
структур соціальної роботи

для забезпечення їх тісної
взаємодії з державними ус-
тановами у наданні соціаль-
них послуг населенню. Так,
наприклад, в лютому-бе-
резні 2011 року, за ініціати-
вою радника голови Пол-
тавської обласної державної
адміністрації з питань ін-
валідів Сергія Андрійовича
Чумака, пройде заняття
Школи громадської актив-
ності для лідерів громадсь-
ких об’єднань інвалідів Пол-
тавської області, що перед-
бачає організацію циклу
тренінгів із фандрейзингу,
лобіювання та командної
роботи.

Кор.: - Якою є матеріаль-
но-технічна і кадрова база
вишу? Факультети оренду-
ють різні приміщення чи зі-
брані під одним “дахом”? Чи
є у виші кадрові проблеми?
Скільки викладачів, який рі-
вень їхнього професіоналі-
зму?

Л.М. Мучник: - Навчаль-
ний процес у вузі відбуваєть-
ся в одному навчальному
корпусі. До послуг студентів
бібліотека (у тому числі еле-
ктронна), студентське кафе,
комп’ютерний центр, медич-
ний пункт, орендовані стаді-
он та два спортивних комп-
лекси.

В інституті працюють 158
викладачів і науковців та 45
співробітників, які забезпе-
чують організацію навчаль-
но-виховного процесу, нау-
кової роботи, виховання та
культурного дозвілля студе-
нтів, управління та господа-
рську діяльність закладу.

На кафедрах інституту
сформовано кадровий ре-
зерв із перспективних викла-
дачів. 67 науково-педагогіч-
них працівниківі мають учені
ступені і звання, що складає
42% від загального контин-
генту викладачів. На кафед-
рах працюють 9 докторів
наук, професорів, 62 канди-
датів наук, доцентів.

Кор.: - Чим, на Вашу дум-
ку, відрізняється якість
підготовки фахівців із ви-
щою освітою у ВУЗах не-
державної форми власності
від підготовки їх у вищих на-
вчальних закладах держав-
ної форми власності?

Л.М. Мучник: - Вищі на-
вчальні заклади освіти не-
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державної форми власності
від вищих навчальних за-
кладів освіти державної
форми власності відрізня-
ються лише формою влас-

вчальних закладів, на сучас-
них підприємствах і в органі-
заціях відповідних галузей на-
родного господарства, освіти,
охорони здоров’я і державно-
го управління.

Так, наприклад, для про-

ня студентами - майбутніми
перекладачами переддип-
ломної практики. Навчальна
(мовленнєва) та виробнича
навчально-ознайомлювальна
перекладацька практики про-
водяться на базі інституту з

навчання.
Для юнаків є можливість,

навчаючись в інституті, про-
йти відповідну підготовку й
одержати військове звання
офіцера.

Кор.: - Як, на Вашу думку,
сьогодні молодь іде до вишу
аби дійсно поглиблювати
знання, чи лише заради дип-
лома? Чи задовольняє Вас
сьогоднішній рівень освіти
випускників місцевих зага-
льноосвітніх середніх шкіл
(він зростає чи падає)? Чи
був конкурс до вашого за-
кладу у цьому році? На які
спеціальності? Які розцінки
у виші? Які є пільги і для
кого?

Л.М. Мучник: - Переваж-
на частина молодих людей
вступають до вищих на-
вчальних закладів за реко-
мендацією своїх батьків, і
лише незначна кількість
вступників професію обрали
самостійно. Важко назвати
ту частку студентів, яких ті-
льки цікавить отримання
диплома, а не спеціаль-
ність, за якою вони можуть
себе реалізувати у май-
бутній трудовій діяльності.

Рівень середньої освіти,
особливо випускників сіль-
ських шкіл, останнім часом
дещо знизився. Враховуючи
те, що кількість випускників
шкіл із кожним роком змен-
шується з причини погіршен-
ня загальної демографічної
ситуації в Україні, а відпові-
дно й вступників стає дедалі
менше, заповнення всіх
спеціальностей згідно до
ліцензійних обсягів не є
можливим. У нашому інсти-
туті найбільшу зацікав-
леність серед вступників ма-
ють спеціальності соціаль-
но-гуманітарного напряму,
особливо «Соціальна робо-
та», «Філологія», «Право-
знавство».

Вартість навчання у нашо-
му інституті складає у межах
5800-6900 гривень на рік
для денної форми навчання,
та 3800-3900 гривень на рік
для заочної форми навчан-
ня. В інституті діє система
спеціальних цін та знижок в
оплаті за навчання для ок-
ремих категорій студентів:
інвалідів, сиріт, відмінників,
студентських активістів.

Кор.: - Який відсоток із
випускників працевлашто-
вується? Які найзатребу-
ваніші професії сьогодні у
Полтаві? Чи відслідковуєте
подальшу долю випускни-

Полтавський інститут економіки і права -
ВУЗ затребуваних спеціальностей

(Продовження
Початок на с.1-2)

(Закінчення на с.4)

ності. І не більше того. Адже
і ті й інші проходять ліцензу-
вання й акредитацію у Міні-
стерстві освіти і науки на аб-
солютно однакових умовах,
здійснюють підготовку фа-
хівців на одних і тих же на-
вчально-методичних заса-
дах, однаково регламенто-
ваних Міністерством. Отже,
рівень якості підготовки
фахівців залежить не від
форми власності ВУЗу, а від
можливостей професорсь-
ко-викладацького складу і
матеріально-технічної бази
навчального закладу.

Кор.: - Де студенти про-
ходять практику і з якого
курсу?

Л.М. Мучник: - Практика
студентів є невід’ємною
складовою процесу підго-
товки спеціалістів у ВНЗ і
проводиться на обладнаних
відповідним чином базах на-

ходження практики лише ка-
федрою фінансів укладені
договори з 46 базами практик
на території м. Полтави та
Полтавської області.

Базами практики для сту-
дентів спеціальності «Соці-
альна робота» є організації та
установи систем соціального
захисту, освітні установи, ус-
танови системи УМВС, ре-
абілітаційні заклади, грома-
дські та благодійні організації,
які в перспективі можуть за-
безпечити випускників робо-
чими місцями.

Серед баз  проведення пра-
ктик для студентів спеціаль-
ності «Здоров’я людини» -
установи та організації ліку-
вально-оздоровчого та фіз-
культурно-спортивного про-
філю.

Інститутом також укладені
договори з установами та
організаціями на проходжен-

залученням носіїв англійської
мови (волонтерів Корпусу
Миру США), які співпрацюють
з інститутом.

Кор.: - А чим  ще приваб-
ливий для вступників Пол-
тавський інститут економі-
ки і права?

Л.М. Мучник: -  Наш інсти-
тут і справді є привабливим
для молоді. Напрями (спеці-
альності), за якими здійснює-
ться підготовка в інституті,
престижні, затребувані на
ринку праці.

Особливість нашого ВНЗ
полягає ще й у тому, що інсти-
тут один із небагатьох на-
вчальних закладів Полтавщи-
ни, де можуть за спеціальни-
ми програмами здобувати
вищу освіту люди з функціо-
нальними обмеженнями здо-
ров’я (інваліди). Причому
90% студентів-інвалідів кори-
стуються пільгами у сплаті за
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ків? Хто з них і де досяг
помітних успіхів (конкретні
прізвища і фірми)?

Л.М. Мучник: - Як свід-
чать дані по працевлашту-
ванню випускників, приблиз-
но 60-65% мають робоче
місце за одержаною спец-
іальністю. Серед спеціаль-
ностей, які користувались
найбільшим попитом у Пол-
таві, можна виокремити
спеціальності економічних,
психолого-педагогічного та
юридичного напрямів. Але
відомо, що на сьогодні ті
спеціальності, які користу-
ються найбільшим попитом,
уже через кілька років бу-
дуть менш затребуваними,
що відповідно призведе до
скорочення робочих місць
за зазначеними професія-
ми.

Кор.: - Ваше ставлення
до зовнішнього незалежно-
го тестування: чого тут
більше - позитиву чи нега-
тиву? Наскільки це впливає
на вступну кампанію?

Л.М. Мучник: - Нині став-
лення до зовнішнього тесту-
вання серед вступників у
цілому є позитивним. Адже
його впровадження дало
змогу майбутнім абітурієн-
там завчасно визначитись із
вищим навчальним закла-
дом та напрямом підготов-
ки. На жаль, на прикладі
цьогорічної вступної ком-
панії частими бували випад-
ки, коли вступники обирали
не ті тести, які необхідні для
вступу на бажану спеці-
альність, що свідчить про
недостатню їхню поінфор-
мованість із цього питання.
Інформацію про умови всту-
пу мають надавати як вузи,
так і школи. Викликали не-
задоволеність серед вступ-
ників терміни реєстрації для

Полтавський інститут економіки і права -
ВУЗ затребуваних спеціальностей

проходження ЗНО, особливо
на заочну форму навчання.
Бажано  було б збільшити пе-
ріод реєстрації, розподілив-
ши його на кілька етапів. По-
требує вдосконалення ме-
ханізм проведення тестуван-
ня.

Кор.: - Чи відчуваєте дер-
жавну підтримку і в чому це
проявляється?

Л.М. Мучник: - Навчання у
приватних вищих навчальних
закладах здійснюється на
котрактній основі. Наш інсти-
тут тісно співпрацює з дер-
жавними органами влади та
місцевого самоврядування.
Як на базі інституту, так і за
його межами проводяться
заходи за участю керівників
та представників Полтавської
обласної державної адмініст-
рації, Полтавської обласної
ради, Полтавської міської
ради, районних рад. Інститут
має підтримку з їхньої сторо-
ни в організації навчально-ви-
ховного процесу, запровад-
женні окремих соціальних
проектів тощо.

Кор.: - Любове Михайлівно,
відомо, що за останні роки
багато ВУЗів недержавної
форми власності закриваю-
ться. Чи не загрожує це ін-
ституту економіки і права?

Л.М. Мучник: - Наше про-
фільне Міністерство пильно
стежить за роботою вищих
навчальних закладів держа-
ви. Будь-який вищий навчаль-
ний заклад нашої країни, не-
залежно від форми власності,
час від часу перевіряє Дер-
жавна Комісія Міністерства
освіти і науки за окремими
або всіма напрямками робо-
ти. У 2008 році таку перевірку,
причому комплексну, про-
йшов і наш інститут економі-
ки і права. Хочу додати, що
серед вищих навчальних зак-
ладів, кого Міністерство осві-
ти і науки за останні два роки

позбавило ліцензій на прове-
дення освітньої діяльності, не
лише приватні ВУЗи, а й ве-
лика кількість державних.

Кор.: - Які основні пробле-
ми має ваш заклад?

Л.М. Мучник: - В умовах
сьогодення проблем виста-
чає й за характером поход-
ження вони є дуже схожими.
Насамперед, це - фінансове
забезпечення діяльності вузу,
його матеріальна база, кад-
ровий потенціал, формуван-
ня якісного контингенту сту-
дентів, якість надання освіт-
ніх послуг. Ми активно пра-
цюємо над їх вирішенням,
розраховуємо більше на вла-
сні сили та можливості, але
при цьому не виключаємо за-
лучення до співпраці органів
державної влади, закладів та
установ соціального захисту
населення у Полтавській об-
ласті, молодіжних органі-
зацій.

Кор.: - Які плани на май-
бутнє щодо подальшого роз-
витку вишу?

Л.М. Мучник: - Стратегією
розвитку інституту передба-
чено, насамперед, перегляд
існуючих напрямів підготовки
з урахуванням потреб ринку
праці у регіоні. Важливим на-
прямом є вдосконалення на-
вчально-матеріальної бази та
придбання власного примі-
щення, залучення додаткових
грошових надходжень за ра-
хунок впровадження додатко-
вих платних освітніх послуг.

А ще в наших планах - від-
криття нових, перспективних
сучасних напрямків підготов-
ки фахівців. Справа це непро-
ста. І над нею працює нині
весь професорсько-викла-
дацький склад інституту. І,
звичайно ж, - постійне вдо-
сконалення нашої роботи.
Це, як відомо, нескінченний
процес.

Кор.: - І насамкінець - як

можна стати студентом
Полтавського інституту
економіки і права?

Л.М.Мучник: - Вступає
молодь до нашого інституту
на загальних підставах. Цьо-
горічні вступники складали
тести в Українському Центрі
оцінювання якості освіти.
Обов’язковою умовою всту-
пу до вищого навчального
закладу є позитивний ре-
зультат тестів із української
мови та літератури, історії
України або математики, а
також із профілюючої дис-
ципліни у залежності від об-
раного напряму підготовки
(спеціальності).

Той, хто вступить на на-
вчання до нашого інституту,
не пожалкує. Адже Полта-
вський інститут економіки і
права посідає одне з про-
відних місць серед інших
вищих навчальних закладів
у складі Відкритого міжна-
родного університету роз-
витку людини «Україна», які
є практично в кожній області
нашої країни. А сам Універ-
ситет «Україна» вже котрий
рік поспіль надійно займає
гідне місце серед понад со-
тні вищих навчальних за-
кладів недержавної форми
власності.

Як уже згадувалося, юна-
ки мають можливість  прой-
ти навчання за програмою
підготовки офіцерів запасу
на базі Київського Націо-
нального технічного універ-
ситету (КПІ).

Отже, запрошуємо вас,
шановні випускники шкіл і
інших середніх навчальних
закладів, вступати до Пол-
тавського інституту еконо-
міки і права - вищого навча-
льного закладу престижних
напрямів підготовки спеці-
алістів, де ви зможете стати
висококваліфікованим фа-
хівцем, необхідним для роз-
будови нашої молодої дер-
жави, ровесником якої є По-
лтавський інститут економі-
ки і права.

(Закінчення
Початок на с.1-3)

Дні відкритих дверей
відбудуться 5 лютого і 12 березня 2011 року.

Початок - об 11.00 годині.
На Дні відкритих дверей

запрошуються всі бажаючі.



ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ стор. 517 грудня 2010 р.

Пам’ятка вступнику
до Полтавського інституту

економіки і права
У 2011 році здійснюється набір на навчання:
- за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший

спеціаліст”
на спеціальність 5.03040101 Правознавство:
Денна форма навчання  – 3 роки,
Заочна форма навчання  – 3,5 року,
- за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр”
із напрямів підготовки:
6.030508 Фінанси і кредит,
6.030509 Облік і аудит,
6.030507 Маркетинг,
6.010203 Здоров’я людини/фізична реабілітація,
6.020303 Філологія (іноземні мови)/переклад,
6.030102 Соціальна робота.
Денна форма навчання – 4 роки,
Заочна форма навчання  – 4,5 року

Витяг із правил прийому до інституту у 2011 році
Прийом заяв та документів від вступників на денну

форму навчання розпочинається 1 липня, закінчується 31
липня.

Прийом документів від осіб, які вступають на основі
повної загальної середньої освіти і мають складати вступні
екзамени в інституті, закінчується 22 липня.

Вступні екзамени проводяться з 23 до 31 липня.
Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на

навчання мають проходити творчі конкурси, закінчується 17
липня. Творчий конкурс для вступників на напрям підготовки
6.010203 Здоров’я людини/фізична реабілітація про-
водиться з 23 до 31 липня.

Рейтинговий список вступників оприлюднюється не
пізніше 1 серпня.

Вступники особисто подають заяву про вступ, в якій
вказують напрям підготовки та форму навчання.

При поданні заяви вступник пред’являє особисто:
- документ державного зразка про раніше здобутий

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) Українського центру
оцінювання якості освіти;

- медичну довідку за формою 086-о;
- паспорт громадянина України;
- військовий квиток або приписне свідоцтво (для

юнаків);
- шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см. та 4

конверти

Вступники мають право подавати сертифікати чи
їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти,
видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

Особи, які в 2011 році не брали участь у зовні-
шньому незалежному оцінюванні, подають документи,
що засвідчують їх право на складання тільки вступних
екзаменів в інституті:

- громадяни України, звільнені зі строкової військової

служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
- військовослужбовці рядового, сержантського та

старшинського складу, які проходять військову службу за
контрактом, - при вступі на заочну форму навчання;

- особи, що мають захворювання, вказані в переліку
захворювань, що можуть бути перешкодою для про-
ходження громадянами зовнішнього незалежного
оцінювання, встановленому Міністерством освіти і  науки
України та Міністерством охорони здоров’я України.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту
у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують
їх право брати участь у конкурсі за результатами зовні-
шнього незалежного оцінювання або за результатами всту-
пних екзаменів із конкурсних предметів у вищому навча-
льному закладі за їх вибором.

Особи з обмеженими фізичними можливостями
(інваліди I та II груп, діти-інваліди) подають документи,
що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів
в інституті.

Для конкурсного відбору осіб для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ба-
калавра, зараховуються бали сертифікатів Українського
центру оцінювання якості освіти, виданих у 2008, або 2009,
або 2010, або 2011 роках, із предметів, визначених Пе-
реліком конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯ.
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для
зарахування на навчання, якщо кількість балів із за-
гальноосвітніх предметів складає не менше 124.

До участі у конкурсному відборі для вступу на навчання
допускається вступник, який подає сертифікат Укра-
їнського центру оцінювання якості освіти, кількість балів
якого з одного з непрофільних загальноосвітніх пред-
метів, визначених правилами прийому до вищого на-
вчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кіль-
кість балів із профільного загальноосвітнього предме-
та, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Для конкурсного відбору осіб конкурсний бал об-
числюється шляхом додавання балів сертифіката з
конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих кон-
курсів), середнього бала документа (додатка до до-
кумента) про повну загальну середню освіту та до-
даткових балів, передбачених цими правилами.

• СТО Р І Н К А А Б І Т У Р І Є Н ТА  •

Відбіркова комісія
Полтавського інституту економіки і права
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Декан факультету – Аванесян Геннадій Миколайович.
На факультеті здійснюється підготовка:
               молодших спеціалістів –
                юристів на денній формі навчання.
Факультет створений у 2001 році.
Викладацький склад факультету:
усього працює 31 викладач, у тому числі:
докторів наук, професорів – 1,
кандидатів наук, доцентів - 12.

Юридичний факультет
(тел. 05322 - 7-91-47)

Декан факультету – Губарь Тетяна Володимирівна.
Факультет створений у 2002 році.
Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Форми навчання: денна, заочна.
Напрями підготовки (спеціальності):

- філологія /переклад/;
- соціальна робота;
- здоров’я людини / фізична реабілітація.

Викладацький склад факультету:
Усього працює викладачів - 73 особи,
у тому числі: докторів, професорів - 3 особи,
кандидатів наук, доцентів - 26 осіб.

Соціально-гуманітарний факультет
(тел. 05322 - 7-91-47)

Кафедри:
- журналістики
- соціальної роботи
- перекладу та іно-
                 земних мов
- фізичної реабіліта-
        ції та фізичного
         виховання

Факультет економіки і менеджменту
(тел. 05322 - 7-91-47)

Декан факультету – Черкас Віра Володимирівна.
Факультет створений у 1999 році.
Напрями підготовки (спеціальності):

- фінанси i кредит;
- облік і аудит;
- маркетинг;
- менеджмент.

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр,
                                            спеціаліст, магістр.

Форми навчання: денна, заочна.
Викладацький склад факультету: усього працює викладачів - 51 особа,

у тому числі докторів, професорів - 5, кандидатів наук, доцентів - 24.

Кафедри:
 - фінансів;
- обліку i аудиту;
- менеджменту i

маркетингу;
- економіки i

математичних
дисциплін.

Кафедри:
- правознавства;
- соціально –

гуманітарних
дисциплін;

- загальноправових
дисциплін.

Декан факультету – Каюн Вікторія Олександрівна.
Факультет створений у 2008 році.
Напрями підготовки (спеціальності):

- соціальна робота;
- здоров’я людини / фізична реабілітація;
- правознавство.

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Термін навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- молодший спеціаліст – 3,5 року;
- бакалавр – 4,5 року.

Заочний факультет
(тел. 05322 - 7-46-66)
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Інститут економіки і права ВH3 «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Адреса:  36020, м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 1/27
Телефони                                                                                           0532-50-99-64     0532-50-99-65
Відбіркова комісія 05322-2-29-06
Електронна поштова скринька piel-admin@mail.ru
Факультет економіки і менеджменту (тел. 05322-7-91-47)
Кафедра фінансів 05322-2-59-63
Кафедра обліку i аудиту 05322-2-59-63
Кафедра маркетингу i менеджменту 05322-2-59-63
Кафедра економіки i математичних дисциплін 05322-7-42-14

Факультет соціально-гуманітарний (тел. 05322-7-91-47)
Кафедра журналістики 0532-50-99-64
Кафедра соціальної роботи 0532-50-99-64
Кафедра фізичної реабілітації та фізичного виховання 05322-7-42-14
Кафедра перекладу та іноземних мов 05322-7-46-66

Факультет юридичний (тел. 05322-7-91-47)
Кафедра правознавства 05322-2-59-63
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 0532-50-99-64
Кафедра загально-правових дисциплін 05322-2-59-63

Факультет заочний (тел. 05322-7-46-66)
39600, м. Кременчук вул.Нагірна,6                                                                       тел. (0536)74-47-42
37600, м. Миргород вул.Гоголя,146                                                                       тел.(05355)5-61-75
27500, м. Світловодськ вул.Єгорова,15                                                                тел.(05236)7-35-70

Контактна інформація

Рік заснування - 1991.
Рівень акредитації - IV.
Ліцензія МОН АВ506552 від 09.02.2010 р.
Ректор - Мучник Любов Михайлівна.
Проректор із науково-педагогічної роботи - Губарь Володимир Михайлович.
Проректор із наукової роботи - Безпарточний Максим Григорович.
Проректор із питань соціально-гуманітарного виховання - Глоба Сергій Миколайович.
Президент студентського самоврядування - Жураєва Катерина Вікторівна.
Напрями підготовки (спеціальності):

- фінанси i кредит;
- облік і аудит;
- маркетинг;
- менеджмент;
- правознавство;
- соціальна робота;
- здоров’я людини/фізична реабілітація;
- філологія/переклад.

Освітньо-кваліфікаційні рівні - молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.
Форми навчання:  денна, заочна.
Для юнаків організовано навчання на військовій кафедрі інституту телекомунікацій Київського
             національного технічного університету „КПІ” за програмою підготовки офіцерів запасу.
Контингент студентів складає понад 1,5 тис. осіб.

Юридична адреса:
м. Полтава, 36020, вул. Котляревського 1/27 (05322) 22906, (0532) 509964, (0532) 509965
E-mail: piel-admin@mail.ru

Полтавський інститут економіки і права
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
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Гаврилко Володимир,
студент 1 курсу

юридичного факультету

Яковенко Дмитро,
студент 1 курсу

юридичного факультету

Барановська Наталія,
студентка 1 курсу

соціально-гуманітарного
факультету

Кадієв Аліхан,
студент 1 курсу

юридичного факультету

Смоловик Юлія,
студентка 1 курсу

юридичного факультету

Чому Ви вступили
саме до Полтавського
інститутуекономіки і права?

- Обираючи вуз, я
вагався між двома -
державною академією
та Полтавським інсти-
тутом економіки і пра-
ва. Обрав саме цей,
тому, що мені до впо-
доби спеціальність
„Правознавство” . Зви-
чайно, на мій вибір
вплинули відгуки моїх
знайомих та профоріє-
нтаційна робота інсти-
туту. Відвідавши День
відкритих дверей, я по-
знайомився з іншими

абітурієнтами, які згодом стали моїми одногруп-
никами. З початку навчального року сформував-
ся дружній колектив, і я не жалкую про свій вибір.
Навчатися дуже цікаво, я вдячний викладачам
за їхню складну роботу.

- Коли я навчався в
школі, до нас часто
приходили студенти з
Полтавського інституту
економіки і права, за-
хопливо розповідали
про навчання в інсти-
туті. Також багато доб-
рих відгуків чув від
своїх друзів. Дізнав-
шись про умови вступ-
ної кампанії та про те,
що є спеціальність
«Правознавство», я
відразу подав докумен-
ти. Вже минуло майже
півроку, і я жодного ра-
зу не пожалкував про свій вибір. Викладання за-
нять проводиться на високому, професійному
рівні. А студентське життя наповнене великою
кількістю заходів.

- Нестабільність,
яка панує в нашій де-
ржаві, дуже впливає на
мою громадську пози-
цію. Я за правосуддя та
закон! Хочу, щоб у дер-
жаві працювали лише
майстри своєї справи,
тому я вступив на спе-
ціальність «Правозна-
вства». За півроку на-
вчання я отримав цінні
знання і не жалкую, що
обрав саме Полтавсь-
кий інститут економіки
і права.

- Я з дитинства
мріяла бути юрис-
том, тому вирішила
навчатися в ПІЕП.

Моя знайома вже
закінчила цей вуз і
дуже позитивно оці-
нює роботу викла-
дацького складу та
інституту вцілому.

Я не жалкую про
свій вибір і охоче на-
вчаюся.

- Дуже багато моїх
друзів навчаються в
ПІЕП і про цей вуз я
дізналася саме від них.
Я вважаю, що це саме
той вуз, який готує
спеціалістів своєї спра-
ви, в моєму випадку це
переклад. Саме тут
найкращі педагоги іно-
земних мов, які дуже
добре нас навчають. На
мою думку, ПІЕП – най-
кращий вуз у Полтаві.

Дізнавшись, що в інституті
є спеціальність «Правознавство»,

я відразу подав документи

На мій вибір вплинули
відгуки моїх знайомих

Не жалкую, що обрав ПІЕП

Я з дитинства мріяла
стати юристом,

тому навчаюся в ПІЕП

На мою думку, ПІЕП –
найкращий вуз у Полтаві


