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ВСТУП 
 

 

У звітному періоді факультет інформаційних технологій та управління 

здійснював свою діяльність відповідно до законодавства України, нормативно-

правових актів у сфері освіти, Статуту Університету Грінченка, Положення про 

факультет, інших нормативно-правових документів Університету та 

Перспективної програми розвитку, презентованої минулого року на період 5 

років.  

У Програмі було визначено такі стратегічні напрями діяльності факультету:  

1) Створення простору надання якісної освіти європейського рівня. 

2) Створення конкурентоздатного іміджу Факультету та Університету. 

3) Створення творчого інноваційно-наукового дослідницького середовища. 

Також у Перспективній програмі розвитку на підставі SWOT-аналізу було 

окреслено сильні і слабкі сторони, можливості та ризики у діяльності 

факультету. 

Діяльність декана оцінюється за результатами діяльності та розвитку 

факультету. Аналіз такої діяльності за минулий рік у звіті наведено. Частину 

планів нам вдалося успішно реалізувати, за іншими напрямами ми зазнали 

невдачі. А це означає, що напрям потребує додаткових консультацій в 

колективі, нових управлінських рішень, пошуку нових підходів. Решту з наших 

планів ми за рік тільки обдумали, здійснили відповідні пошукові дії та провели 

підготовчу роботу і накреслили конкретні плани реалізації.  

Детальний опис діяльності факультету за рік наведений нижче.  

 

1.КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ ТА СКЛАД СПІВРОБІТНИКІВ  

Аналіз контингенту студентів за рік показав, що на денній формі 

навчання за освітнім першим (бакалаврським) рівнем відбулося збільшення на 

32 особи, на другому (магістерському) освітньому рівні показники збереглися 

майже на тому ж рівні. В цілому по факультету контингент збільшено за рік на 

денній формі навчання на 30 осіб. 

На заочній формі навчання відбувається тільки на другому 

(магістерському) освітньому рівні. Загальний контингент магістрів за рік 

збільшено на 15 осіб.   
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Контингент студентів 

Денна форма навчання 

 Бакалавр Магістр Разом 

2016 254 109 364 

2017 286 108 394 

 
Заочна форма навчання 

 Магістр 

2016 104 

2017 119 
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Загальна кількість співробітників ФІТУ становить 90 осіб, з них: 

 

Категорія 

працівників 

За основним 

місцем 

роботи 

Сумісники Всього 

2016 2017 Внутрішні Зовнішні 2016 2017 

2016 2017 2016 2017 

Педагогічних 

працівників 

42 45 16 16 18 20 76 81 

Молодший 

науковий 

співробітник 

- - - - - - - - 

Інші 

співробітники 

      10 9 

Усього 42 45 16 16 18 20 86 90 

 

Якісний склад працівників за основним місцем роботи 

за структурними підрозділами ФІТУ 

Назва 

підрозділу 

Загальна 

кількість 

НПП 

Кількість 

докторів 

наук 

Кількість 

кандидатів 

 наук 

Частка з 

науковими 

ступенями 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

ФІТУ 42 45 9 11 28 26 88% 82% 

Кафедра 

ІТМД 

20 22 4 5 12 12 80% 77% 

Кафедра 

управління 

15 15 3 4 12 9 100% 87% 

Кафедра 

фінансів та 

економіки 

7 8 2 2 4 5 86% 86% 

Частка працівників за основним місцем роботи з науковими ступенями 

зменшилася за рахунок політики залучення молодих кадрів до викладання. 
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2.ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2017 

 

На Факультеті у звітному періоді щотижня проводилася 

профорієнтаційна робота. Серед низки планових і позапланових додаткових 

заходів слід виділити о два великі загальнофакультетські Днів відкритих 

дверей, понад 10 - індивідуальних та дев’ять виїзних профорієнтаційних заходів  

за спеціальностями ФІТУ по Києву і Київській області. Крім того, 

профорієнтація проводилася під час конференцій, круглих столів, семінарів, на 

міських заходах, в яких брали участь співробітники факультету. Були 

підготовлені анімаційні ролики з 2-х освітніх програм, проводилася рекламна 

кампанія в соцмережах, розміщена та оновлена інформація на сторінці 

факультету, написана велика стаття про перспективи нових освітніх програм, 

яка розміщена на сайті, роздано понад 500 одиниць рекламних матеріалів.  

Нижче наведено перелік заходів, які було проведено  за рік: 

Перелік профорієнтаційних заходів, які було проведено у 2016-2017 

н.р. 

 

№

 

з/

п 

Дата 

провед

ення 

заходу 

Основне 

місце 

проведен

ня заходу 

Назва заходу 
(згідно плану 

профорієнтаці

йної роботи) 

ПІБ 

особи, що 

проводил

а захід 
(кафедра) 

Учас

ники 

(зага

льна 

кіль

кість

) 

Розда

но 

матер

іалів 

Кількі

сть 

учасн

иків, 

які 

стави

ли 

запит

ання 
(учні) 

Кількі

сть 

учасн

иків, 

які 

стави

ли 

запит

ання 
(батьк

и, 

вчите

лі) 

Вияв

или 

бажа

ння 

всту

пити 

до 

ФІТ

У 

1 20.09.2

016 
Школа 

№5, 
м. Київ 

Анкетування 

учнів 9-11 

класів з метою 

визначення 

професійної 

спрямованості 

особистості 

Казак О.О. 
КФЕ 

 

20 буклет

и 10 

шт. 

5 1 3 

2 06.10.2

016 
Ліцей 

№144, 
м. Київ 

25 буклет

и 10 

шт. 

10 2 5 

3 07.10.2

016
 

Будинок 

вчителя, 
м. Київ 

Засідання 

Асоціації 

керівників 

шкіл України 

Панченко 

А.Г. 
КУ 

17 буклет

и 20 

шт. 

- 5 - 

4 12.10.2

016
 

НВК 

№240 

«Соціум», 

м. Київ 

Зустріч з 

учнями 9-11 

класів (тренінг) 

Панченко 

А.Г. 
(КУ) 

34 буклет

и 40 
шт. 

14 3 3 

5 жовтен

ь - 

листопа

д 2016 

СШ м. 

Києва: 

№№ 8, 21, 

29, 55, 59, 

80, 83, 

113, 158, 

159, 165, 

Профорієнтаці

йна робота з 

адміністрацією 

шкіл 

Студенти 

ФІТУ 
КІТМД 

33 буклет

и 70 
шт. 
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194, 196, 

224, 245, 

271, 274, 

285, 286, 

289, 300, 

307, спец. 

шк. № 52, 

НВК № 

240, 

Київська 

гімназія 

східних 

мов, 

Ліцей 

КПІ, 

Економік

о-

правовий 

ліцей, 

Фінансов

ий ліцей, 

Київська 

інженерна 

гімназія, 

Київське 

регіональ

не ВПУ 

будівницт

ва 
6 10.10.2

016-

19.11.2

016 

СШ м. 

Києва: № 

231, спец. 

шк. №88, 

спец. шк. 

№272, 

спец. шк. 

№53, 

Гімназія-

інтернат 

«Дитяча 

інженерна 

академія». 
СШ № 4, 

м. 

Шостка, 

Скориківс

ька СШ 

Золотоніс

ького р-

ну, 

Черкасько

ї обл. 

Презентація 

Університету і 

кафедр ФІТУ, 

розповсюджен

ня 

інформаційних 

матеріалів під 

час 

проходження 

практик 

студентами 

Студенти 

ФІТУ, 
КІТМД 

14 буклет

и 21 
шт. 

   

7 07.11.2

016
 

Ліцей № 

241 
«Голосіївс

ький», м. 

Київ 

Зустріч з 

учнями 10 

класів (тренінг) 

Панченко 

А.Г. 
Гладкова 

В.М. 
(КУ) 

27 буклет

и 40 

шт. 

6 2 2 
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8 17.11.2

016 
Київський 

Палац 

дітей та 

юнацтва, 

м. Київ 

ІІІ відкритий 

фестиваль 

«STEAMfest»: 

профорієнтацій

на робота з 

учнями, 

поширення 

інформаційно-

рекламних 

матеріалів 

Студенти 

ФІТУ, 
КІТМД 

 буклет

и 50 

шт. 

+ +  

9 19.11.2

016 
ФІТУ, 

5 поверх 
День відкритих 

дверей ФІТУ 

для школярів 

9-11 класів м. 

Києва 

КІТМД 
КФЕ 
КУ 

60 буклет

и 30 

шт. 

15 + + 

1

0 
24.11.2

016 
Слав’янсь

ка 

гімназія, 

м. Київ 

Зустріч з 

учнями та 

заступниками 

директора з 

навчальної та 

виховної 

роботи 

Поспєло-

ва Т.В. 
Панченко 

А.Г. 
(КУ) 

49 буклет

и 52 

шт. 

5 6 3 

1

1 
15.12.2

016  
Київська 

обл., 

Васильків

ський р-н, 

с. 

Здорівка, 

НВК 

Профорієнтаці

йна робота з 

учнями 
КІТМД 

30 буклет

и 10 

шт. 

+   

1

2 
16.12.2

016
 

Будинок 

вчителя, 
м. Київ 

Засідання 

Асоціації 

керівників 

шкіл України 

Панченко 

А.Г. 
Гладкова 

В.М. 
(КУ) 

23 буклет

и 30 

шт. 
 

- 7 - 

1

3 
19.01.2

017 
ФІТУ, 

5 поверх 
Майстер-клас з 

робототехніки 

та 3D-

моделювання 

для учнів 

школи № 194 

«Перспектива» 

КІТМД 

15 буклет

и 15 

шт. 

+   

1

4 
21.01.2

017 
Музей-

садиба 

Михайла 

Грушевсь

кого 

Участь у 

круглому столі: 

Екскурсія-

Дискусія-

Зустріч "Нас 

єднає прапор 

України: 

духовна єдність 

поколінь" 

Казак О.О. 

(КФЕ) 

28 буклет

и 10 

шт. 
календ

арі 7 

шт. 

14 2 - 

1

5 
27.01.2

017 
Гімназія 

№ 1, 
СШ № 12, 

м. Біла 

Церква 

Профорієнтаці

йна робота з 

учнями шкіл 

Київської обл. 
КІТМД 

60 30 20   

1

6 
30.01.2

017
 

Гімназія 

східних 

Профорієнтаці

йна зустріч з 

Панченко 

А.Г. 
20 буклет

и 20 

6 1 2 

http://nvk-zdorivka.com.ua/
http://nvk-zdorivka.com.ua/
http://nvk-zdorivka.com.ua/
http://nvk-zdorivka.com.ua/
http://nvk-zdorivka.com.ua/
http://nvk-zdorivka.com.ua/
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мов №1, 

м. Київ 
учнями 10 

класів 
Марухлен

ко О.В. 
(КУ) 

шт., 

календ

арі 15 

шт. 
1

7 
02.02.2

017
 

Ліцей 

«Наукова 

зміна», м. 

Київ 

Профорієнтаці

йна зустріч з 

учнями 10-11 

класів 

Панченко 

А.Г. 
Павлюк 

В.В. 
(КУ) 

16 буклет

и 20 

шт. 
календ

арі 15 

шт. 

6 2 2 

1

8 
08.02.2

017 
Університ

етський 

коледж 

Університ

ету 

Грінченка 

Проведення 

консультаційни

х занять для 

випускників 

Університетськ

ого коледжу, 

потенційних 

майбутніх 

студентів 2-го 

та 3-го курсу 

спеціальностей 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

та 

«Менеджмент» 

Казак 

О.О. 
(КФЕ) 

Гладкова 

В.М. 
Акіліна 

О.В. 
(КУ), 

КІТМД 

200 буклет

и 50 

шт. 

+  10 

1

9 
09.02.2

017
 

СШ № 78, 

м. Києва 
Зустріч із 

заступниками 

директорів 

навчальної та 

виховної 

роботи 

Панченко 

А.Г. 
Орлова 

Н.С. 
(КУ) 

13 буклет

и 21 

шт., 
календ

арі 10 

шт. 

- 5 3 
(УНЗ

) 

2

0 

15.02.2

017 
ФІТУ, 

5 поверх 
Проведення 

профорієнтації 

та презентації 

ФІТУ 

економіко-

правовому 

ліцею м. Києва 

з метою 

агітації до 

вступу 

КФЕ, 
Акіліна 

О.В. 
(КУ), 

КІТМД 

50 20 5 3 4 

2

1 
15.02.2

017 
ФІТУ, 

5 поверх 
Екскурсія по 

університету 

(факультету) 

для учнів-

випускників з 

м. Краматорськ 

КІТМД 

5 + 5  2 

2

2 
28.02.2

017
 

Педагогіч

ний 

інститут 

Університ

ету 

Грінченка 

Зустріч з 

випускниками 

спеціальності 

«Початкова 

освіта» 

Панченко 

А.Г. 
Черниш 

А.П. 
Шуть В.Я. 
(КУ), для 

спеціальн

остей УНЗ 

58 буклет

и 12 

шт. 
 

11 - 4 
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та ДУ 
2

3 
06.02.2

017 -

25.03.2

017 

м. Київ: 

Ліцей № 

157, СШ 

№ 8, СШ 

№ 6, спец. 

шк. №239, 

спец. шк. 

№203, 

спец. шк. 

№110, 

Ліцей № 

79, спец. 

шк. № 53. 
Долинськ

ий 

природни

чо-

математи

чний 

ліцей 

Івано-

Франківсь

кої обл. 
 

Київська 

обл.: 

НВК, с. 

Плоске, 

Броварськ

ий р-н 
ЗНЗ, смт. 

Борова, 

Фастівськ

ий р-н. 
 

Рівненськ

ої обл.: 

ЗНЗ, 

с.Мале 

Вербче, 

Сарненсь

кий р-н 

Презентація 

Університету і 

кафедр ФІТУ, 

розповсюдженн

я 

інформаційних 

матеріалів під 

час 

проходження 

практик 

студентами 

Студенти 

ФІТУ 
КІТМД 

 +    

2

4 
28.02.2

017 
СШ № 1, 
м. Київ 

Укладення 

договору про 

співпрацю, 

розповсюджен

ня 

інформаційних 

матеріалів 

Акіліна 

О.В. (КУ) 
 

20 буклет

и 10 

шт. 
 

- 2 - 

2

5 
Лютий 

2017 
СШ № 

214, 
м. Київ 

Профорієнтаці

йна робота з 

учнями, 

майстер-клас 

Студенти 

ФІТУ 

 +    

2

6 
15.03.2

017
 

Економік

о-

правовий 

Семінар 

заступників 

директорів 

КУ 
32 буклет

и 32 

шт. 

- 8 3 
(УНЗ

) 
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ліцей, м. 

Київ 
шкіл з НВР, 

керівників 

методичних 

об’єднань 

природничо-

математичного 

циклу 

 

2

7 
17.03.2

017 
ЗНЗ №№ 

1-3, 

Богуславс

ький 

педагогіч

ний 

коледж 

ім. І.С. 

Нечуя-

Левицько

го, 
м. 

Богуслав 

Профорієнтаці

йна робота з 

учнями 10-11 

класів 

КФЕ, 
КІТМД 

120 50 20  15 

2

8 
15.03.2

017 
Економік

о-

правовий 

ліцей, м. 

Київ 

Семінар 

заступників 

директорів 

шкіл з НВР, 

керівників 

методичних 

об’єднань 

природничо-

математичного 

циклу 

Панченко 

А.Г. (КУ) 

32 буклет

и 32 

шт. 
 

- 8 3 
(УНЗ

) 

2

9 
17.03.2

017 
ЗНЗ №№ 

1-3, 

Богуславс

ький 

педагогіч

ний 

коледж 

ім. І.С. 

Нечуя-

Левицько

го, 
м. 

Богуслав 

Профорієнтаці

йна робота з 

учнями 10-11 

класів 

КФЕ, 
КІТМД 

120 50 20  15 

3

0 
22.03.2

017 
Ліцеї-

інтернаті 

№ 23 

«Кадетськ

ий 

корпус» 
Директор 

Головіхін

а Н.М. 

Профорієнтаці

йна бесіда з 

учнями 

Гладкова 

В.М. 

Панченко 

А.Г. (КУ) 

33 буклет

и 

27 шт. 
 

4  2 

3

1 
27.03.2

017 р. 
АПН 

України 
Спільний 

українсько-

чеський 

семінар АПН 

України з 

Поспєло-

ва Т.В. 

Гладкова 

В.М. 

Панченко 

42 буклет

и 

21 шт. 
 

 5 4 
(УНЗ

) 
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представникам

и АКШУ 

(асоціацією 

шкіл України).  
Президент 

АКШУ 

Онаць О.М. 

А.Г. 
(КУ) 

3

2 
28.03.2

017 р. 
НВК 

«Школа І-

ІІ 

ступенів – 

ліцей № 

38 ім.  

В.М.Молч

анова»Ди

ректор 

школи 

Харитоно

ва Л.О. 

Профорієнтаці

йна бесіда з 

учнями 

Акіліна 

О.В. 

Панченко 

А.Г. (КУ) 

29 буклет

и 

26 шт. 
 

5  2 

3

3 
29.03.2

017 р. 
ІППО 

 
Семінар для 

керівників 

шкіл «На 

шляху до 

інклюзії» 

Панченко 

А.Г. (КУ) 
27 буклет

и 

19 шт. 
 

 2 3  
(УНЗ

) 

3

4 
29.03.2

017 
ЗНЗ 

№1,6,7,9 
(м. Біла 

Церква), 

Білоцеркі

вський 

колегіум 

Профорієнтаці

йна робота з 

учнями 10-11 

класів 
КФЕ, 

КІТМД 

100 40 30 6 10 

3

5 
30.03.2

017 
Спеціаліз

ована 

школа № 

3 м. Києва 

з 

поглиблен

им 

вивчення

м 

інформаці

йних 

технологі

й 

Укладення 

договору про 

співпрацю, 

розповсюджен

ня 

інформаційних 

матеріалів  
Казак 

О.О. 

(КФЕ) 

45 буклет

и 20 

шт. 
календ

арі 15 

шт. 

18 8 4 

3

6 
31.03.2

017 
Гімназія 

№ 56  
Директор 

Петренко 

Д.І. 

Педрада 

«Партнерство 
як основа 

розвитку 

навчального 

закладу» 

Поспєло-

ва Т.В. 

Панченко 

А.Г. (КУ) 

17 буклет

и 

21 шт. 
 

 5 2  
(УНЗ

) 

3

7 
03.04.2

017- 
13.04.2

017 

ФІТУ, 
5 поверх 

Листи-

запрошення до 

вступу в КУБГ 

для учасників 

районних та 

міської 

олімпіад з 

Скоробре

щук Г.М. 
Мостова 

С.О. 
(КІТМД) 

100 100 

шт. 
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математики та 

інформатики м. 

Києва  
3

8 
05.04.2

017 

Гімназія 

№ 143 

Оболонсь

кого р-ну 

Анкетування 

учнів 10-11 

класів з метою 

визначення 

професійного 

вибору 

КУ 35 
Букле

ти 23 

шт. 
7 4 2 

3

9 

06.04.2

017 
ФІТУ, 

5 поверх 
Профорієнтаці

йна робота з 

учнями 10 

класів 

спецшколи з 

поглибленим 

вивченням 

інформаційних 

технологій № 3 

м. Києва 

Казак 

О.О. 

(КФЕ), 
Литвин 

О.С. 
(КІТМД) 

Соболє-

ва-

Терещен

ко О.А. 

(КУ) 

65 буклет

и 25 

шт. 

28 4 12 

4

0 07.04.2

017 

Практичні 

психологи 

(магістри) 

Інститут 

людини 

Міні-тренінг 

«оцінювання 

власного 

потенціалу 

розвитку) 

КУ 10 
Букле

ти 16 

шт 
4 - 1 

4

1 11.04.2

017 

ЗНЗ № 

227 

Голосіївсь

кого р-ну 

День відкритих 

дверей 

(анкетування 

учнів 10-11) 

КУ 31 
Букле

ти 

22шт 
8 2 3 

4

2 

13.04.2

017 
Педколед

ж, 
ЗНЗ № 1, 

2, 5 
м. 

Корсунь-

Шевченкі

вський 
Черкасько

ї обл. 

Профорієнтаці

йна робота з 

учнями 10-11 

класів, 

студентами 

коледжу 

Бодненко 

Д.М. 

Семеняка 

С.О. 
(КІТМД) 

100 40 20 5 8 

4

3 14.04.2

017 

Гімназія 

«ЕкоНад» 

№ 30 

Дніпровсь

кого р-ну 

Семінар 

заступників 

директорів ЗНЗ 

(анкетування) 

КУ 23 
Букле

ти 15 

шт 
6 4 2 

4

4 
18.04.2

017 

Гімназія 

№ 315 

Дарницьк

ого р-ну 

Анкетування 

учнів 10-11 

класів з метою 

визначення 

професійного 

вибору 

КУ 28 
Букле

ти 15 

шт 
5 2 2 

4

5 

18.04.2

017
 

Управлін

ня освіти 

Дніпровсь

кого 

району м. 

Київ 

Нарада 

заступників 

директорів 

шкіл з НВР 
КУ 

62 буклет

и 36 

шт. 

- 16 - 



13 

4

6 

20.04.2

017 
Школа 

№3 
м. Київ 

Профорієнтац

ійна бесіда КУ 
24 буклет

и 10 

шт. 

8 2 2 

4

7 

21.04.2

017 
Школа 

№12, 
м. Ірпінь 

Анкетування 

учнів 10-11 

класів з метою 

визначення 

професійного 

вибору 

КУ 
 

20 буклет

и 12 

шт. 

5 3 3 

4

8 

26.04.2

017 
КУБГ Профорієнтаці

йна робота з 

учнями 10 

класів 

спецшколи з 

поглибленим 

вивченням 

природничих 

наук №2 м. 

Києва 

Литвин 

О.С. 
Машкіна 

І.В. 
(КІТМД) 

10 10    

4

9 

01.05.2

017-

05.05.2

017 

Соціальн

і мережі 

Профорієнтаці

йна робота з 

учнями 10-11 

класів, 

студентами 

коледжу 

Скоробре

щук Г.М. 
(КІТМД) 

14     

5

0 

13.05.2

017 
Школа 

№309, 

Дарницьк

ий р-н 
м. Київ 

Демократичне 

навчальне 

середовище в 

новій 

українській 

школі 

Панченко 

А.Г. (КУ) 

46 буклет

и 40 

шт. 

6 3 5 – 

учні  
1 – 

пед.п

раців

ник 

5

1 

15.05.2

017
 

Ліцей 

«Кадетськ

ий 

корпус», 

м. Київ 

Круглий стіл 

«Формування 

особистості в 

умовах 

роздільного 

навчання» 

Панченко 

А.Г. (КУ) 

28 буклет

и 26 
шт. 

4 
(учні 

9-10 

кл.) 

4 2 – 

завуч

і  

5

2 

16.05.2

017 

КУБГ Профорієнтаці

йна робота з 

учнями 9-11 

класів школи 

№ 300 м. Києва 

Литвин 

О.С. 
Скоробре

щук  Г.М. 

(КІТМД) 
Соболєва-

Терещенк

о О.А 
(КУ) 

32  6 2  

5

3 

18.05.2

017 
Середня 

загальноо

світня 

школа І-

ІІІ 

ступенів 

№ 258 

м. Києва 

Нарада 

уповноважених 

осіб УЦОЯО  
Казак 

О.О. 

(КФЕ) 

48 буклет

и 10 

шт. 

8 8 - 

5

4 

22.05.2

017 
Будинок 

дитячої та 

юнацької 

Майстер-клас 

«Шлях до 

успіху» 

Панченко 

А.Г. 
(КУ) 

16 буклет

и  
8 шт. 

 4 2 
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творчості 

«Дивоцвіт

» 
Дарницьк

ий р-н 
м. Київ 

5

5 

23.05.2

017 
Технічний 

ліцей 

Шевченкі

вського 

району 

міста 

Києва 

Проведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання з 

української 

мови і 

літератури 

Казак 

О.О. 

(КФЕ) 

222 буклет

и 28 

шт. 

- - - 

5

6 

23.05.2

017 
Технічний 

ліцей 

Шевченкі

вського 

району 

міста 

Києва 

Зустріч із 

заступниками 

директорів 

навчальної та 

виховної 

роботи та 

викладачами 

Казак 

О.О. 

(КФЕ) 

40 буклет

и 7 

шт. 

- 11 - 

5

7 

24.05.2

017 
НВК № 

240 

«Соціум» 
Оболонсь

кий р-н м. 

Київ 

Створення 

учнівської 

організації 

«Сокіл». 
Міні-тренінг 

«Визначення 

власного 

потенціалу» 

для учнів 8-10 

кл. 

Панченко 

А.Г. (КУ) 

22 буклет

и  
16 шт. 

4 2 3 

5

8 

25.05.2

017 
Спеціаліз

ована 

школа № 

250 
Деснянськ

ий р-н м. 

Київ 

День відкритих 

дверей 

(анкетування 

учнів 10кл.), 

обговорення з 

молодими 

викладачами 

можливостей 

кар’єрного 

зростання 

Панченко 

А.Г. (КУ) 

31 буклет

и  
22 шт. 

8 2 3 

5

9 

25.05.2

017 
Навчальн

о-

виховний 

комплекс 

«Спеціалі

зована 

школа І 

ступеня – 

гімназія» 

№143 

м. Київа  

Профорієнтаці

йна робота з 

учнями 

КФЕ 

28 буклет

и 6 

шт. 

10 4 - 

6

0 

29.05.2

017 
Спеціаліз

ована 

школа І-

ІІІ 

ступенів 

№73  з 

Проведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання з 

української 

мови і 

Казак 

О.О. 

(КФЕ) 

209 буклет

и 9 

шт. 

4 2 - 
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поглиблен

им 

вивчення

м 

українськ

ої мови, 

літератур

и та 

українозн

авства 

Шевченкі

вського 

району м. 

Києва 

літератури 

6

1 

29.05.2

017 
Спеціаліз

ована 

школа І-

ІІІ 

ступенів 

№73  з 

поглиблен

им 

вивчення

м 

українськ

ої мови, 

літератур

и та 

українозн

авства 

Шевченкі

вського 

району м. 

Києва 

Зустріч із 

заступниками 

директорів 

навчальної та 

виховної 

роботи та 

викладачами 

Казак 

О.О. 

(КФЕ) 

36 буклет

и 2 

шт. 

- 9 - 

6

2 

31.05.2

017 
Школи 

Оболонсь

кого 

рыйону: 

Школа 

№8, 

№194, 

№214, 

№225, 

№226, 

№233, 

№245, 

№256, 

гімназія 

"Потенціа

л" 

Профорієнтаці

йна робота з 

учнями після 

проведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання з 

математики 

Студенти 

ФІТУ 
Обушний 

С.М. 
(ФІТУ) 

300 буклет

и – 

250 

шт. 
листів

ки 250 

шт. 

- - - 

 

Співробітниками Факультету в минулому навчальному році проводилася 

різноманітна профорієнтаційна та іміджева робота. Проводилися цікаві заходи. 

Студенти та співробітники долучалися до профорієнтаційних заходів 

факультетського та університетського рівня. Під час навчальних практик 
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студенти популяризували та ознайомлювали майбутніх абітурієнтів з 

Університетом. 

Постійно здійснюється інформаційне висвітлення подій факультету на 

факультетському сайті та у соціальній мережі Фейсбук.  

Сторінка ФІТУ у Fb - https://www.facebook.com/fitu.kubg 

Створено за допомогою колег з Інституту журналістики два анімаційних 

ролики:  

«Математика» https://www.facebook.com/fitu.kubg/videos/1594392557251361/ 

«Управління електронним навчанням в міжкультурному просторі» 

 https://www.facebook.com/fitu.kubg/videos/1550382998318984/ 

Підготовлена  стаття про спеціальності факультету, яка опублікована на 

сайті Педагогічна преса - http://pedpresa.ua/184772-universytet-grinchenka-

zaprovadzhuye-novu-osvitnyu-strategiyu.html  (більш розгорнутий варіант якої 

розміщено на сайті факультету). 
Здійснивши аналіз вступної кампанії 2017 та порівнявши результати з 

2016 роком, робимо висновок, що цей є вступ кращим, ніж минулорічний.  
 

Зведені дані по 1 курсу: 
Структурний підрозділ 

 

Прийнято осіб на 1 

курс 

2017 2016 

ФІТУ 86 62 

 

Прийнято осіб: 
Освітня програма 1 курс Старші курси Разом 2016р. Разом 2017р. 

2016 2017 2016 2017 

Фінанси і кредит 16 22 4 10 20 32 

Менеджмент 17 25 3 5 20 30 

Математика 9 13 6 3 15 16 

Інформатика 20 26 9 2 29 28 

Разом 62 86 22 20 84 106 

 

Разом із тим, проаналізувавши всі показники вступної кампанії виявлено, 

що  не достатньо подають заяви абітурієнти з високим пріоритетами (1,2,3). В 

результаті, наприклад, на спеціальність Комп’ютерні науки вибрано 56% 

ліцензійного обсягу (бакалаври). На освітню програму  Державне управління 

закрито тільки бюджетні місця. Планується в наступному році посилити 

профорієнтаційну роботу саме за свого вступника, який свідомо обере 

Київський університет імені Бориса Грінченка і зазначить в заяві спеціальність 

нашого факультету. 

Нижче наведено дані з анкет вступників: 

  
Ви вибрали Київський університет імені Бориса Грінченка 

  

№ критерій % 

1 за порадою дорослих або друзів за компанію  24% 

2 за рекламними матеріалами, в т.ч. мережу Інтернет 34% 

3 тому що тут навчалися батьки, родичі 1% 

4 мріяв вступити саме в Університет Грінченка 25% 

https://www.facebook.com/fitu.kubg
https://www.facebook.com/fitu.kubg/videos/1594392557251361/
https://www.facebook.com/fitu.kubg/videos/1550382998318984/
http://pedpresa.ua/184772-universytet-grinchenka-zaprovadzhuye-novu-osvitnyu-strategiyu.html
http://pedpresa.ua/184772-universytet-grinchenka-zaprovadzhuye-novu-osvitnyu-strategiyu.html
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5 через близькість до будинку 14% 

6 після закінчення підготовчих курсів при Університеті 2% 

 

 

 

  
Коли Ви зробили вибір вступати на дану спеціальність 

  

№ критерій % 

1 мріяв з дитинства 7% 

2 у школі в 9 класі 12% 

3 у школі в 10 класі 10% 

4  у школі в 11 класі 41% 

5 перед початком вступної кампанії 18% 

6 за результатами ЗНО 12% 

 

В цілому профорієнтаційна робота на факультеті здійснювалась на 

достатньому рівні, про що свідчить набір студентів на 1 курс. Серед основних 

проблем, на вирішення яких варто в наступному році звернути увагу є такі:  

1) Абітурієнти хочуть чути та спілкуватись не з викладачами, а зі 

студентами. Потрібно більше залучати студентів або тільки студентів. 

2) Недостатня  мотивація в проведенні профорієнтації серед студентів та 

викладачів, виїзди викладачів у школи відбуваються часто за власний рахунок.  

3) Найефективніша профорієнтація - рекламні матеріали, в т.ч. через 

мережу Інтернет - потребує вкладання та витрат коштів. Потрібно передбачити 

бюджет на такі заходи. 

 

 

3.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Протягом звітного періоду на Факультеті було реалізовано такі завдання: 
№  

З/п 

Заходи Термін  

виконання 

Примітки, деталізація 

1.  Уточнення планового 

навчального навантаження 

викладачів на 2016-2017 н. р. 

вересень, 

2016 
Проводилось згідно оновленого контингенту 

студентів ФІТУ 

2.  Закріплення навантаження за 

науково-педагогічним 

персоналом кафедр 

Вересень, 

2016 
Дотримувалися вимог ліцензійних умов  

3.  Формування БД контингенту 

студентів поточного року вступу 

серпень-

вересень 

2016 

Електронний документ наповнювався 

старостами і кураторами  груп 

4.  Розробка і затвердження  

розкладів занять на І,  ІІ 

семестри 

Вересень 

2016, 

січень-

лютий 

2017 

Ключовими моментами вважались: дотримання 

робочих навчальних планів, навантаження, 

обов’язкова наявність І-х пар, відсутність 5 пар в 

один день, чіткий розподіл І і ІІ зміни (в т.ч. для 

магістрів), врахування побажань викладачів. 
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5.  Перезарахування навчальних 

дисциплін 

Вересень 

2016, 

січень 

2017 

Кафедрами та навчальної частиною було 

проведено аналіз та перезарахування навчальних 

дисциплін студентам, яки вступили на 2,3 курси 

та поновилися на навчання. 

6.  Проведення навчальних занять 

згідно з розкладом 
протягом 

року 

Проводилось системна перевірка присутності 

викладачів і студентів на парах  та своєчасного 

початку пар 

7.  Проведення круглих столів та 

нарад з питань якості освітнього 

процесу. 

Листопад 

2016 – 

березень 

2017 

Проведена низка зустрічей адміністрації 

факультету, студентів та гарантів освітніх 

програм, на яких проаналізовані проблеми якості 

освіти окремих студентів та розроблено заходи 

щодо їх усунення. Зокрема, загально 

факультетський Круглий стіл «Актуальні 

проблеми підвищення якості освіти на ФІТУ»  

8.  Розробка і затвердження робочих 

програм навчальних дисциплін 

на 2016 – 2017 н. р. 

Вересень 

2016, 

лютий 

2017 

Всього було затверджено по ФІТУ понад 194 

робочі програми навчальних дисциплін 

Кафедра управління – 59 програм 

КІТМД – 85 програм 

Кафедра фінансів та економіки – 50 програм 

9.  Заповнення індивідуальних 

планів науково-педагогічного 

персоналу  та їх затвердження на 

2016 – 2017 н. р., на 2017-2018 

н.р.  

Вересень 

2016 

червень 

2017 

Відбувалось в межах стандартної процедури: 

розробка,  і затвердження спочатку на кафедрах 

(завідувачами), а потім заступником з НМР 

10.  Планування, організація і 

контроль проходження практики 

студентів 
протягом 

року 

Згідно графіку навчального процесу факультету 

відбувався процес супроводження і контролю за 

проведенням практик, а також розширенням 

переліку баз практики. Зокрема, заключено 19 

нових договорів з базами практики:  6 з 

освітніми установами; 13 з підприємствами.  

11.  Затвердження графіків 

індивідуальної роботи на семестр 
Вересень 

2016, 

лютий 

2017 

І семестр  - 45 студентів  (в т.ч. 2 студенти за 

програмою академічної мобільності) за наказами 

по Університету 

ІІ семестр  - 34 студенти  за рішеннями деканату 

та відповідними  розпорядженнями по ФІТУ 

12.  Формування графіків 

консультацій НПП кафедр на 

семестр 

Вересень 

2016, 

лютий 

2017 

Кожною кафедрою Факультету було 

затверджено графік консультацій професорсько-

викладацького складу  

13.  Розробка і затвердження графіків 

практик 

Вересень 

2016, 

січень 

2017 

У вересні було затверджено графік проведення 

практик для студентів и факультету, у січні (з 

метою розвантаження аудиторного фонду) 

графік було оптимізовано 

14.  Підготовка рейтингових списків 

успішності та організація роботи 

стипендіальної комісії 

Лютий, 

червень 

2017 

За результатами сесій складено рейтингові 

списки успішності студентів, сформована 

стипендіальна комісія факультету, проведені 

відповідні засідання  

15.  Організація роботи 

екзаменаційних комісій 

Лютий, 

червень 

2017 

В січні-лютому на магістратурі з 4-х 

спеціальностей (2 з.ф.н. та 2 д.ф.н.) сформовано 

відповідні екзаменаційні комісії  

(3 комісії з прийняття комплексних іспитів та 4 

комісії із захисту магістерських робіт ). 

В червні сформовані екзаменаційні комісії для 

д.ф.н. бакалаврату –  4 спеціальності (4 комісії з 

прийняття комплексних іспитів), на 

магістратурі – 3 комісії із захисту магістерських 

робіт. Літні екзамени  проводились переважно в 

тестовій та письмовій формі 
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16.  Відвідування занять викладачами 

та  завідувачами кафедр протягом 

року 

Взаємовідвідування здійснювалось як у рамках 

поточних занять протягом навчальних семестрів 

так і на іспитах, а також відкритих заняттях 

учасників конкурсу на заміщення вакантних 

посад 

17.  Індивідуальні консультації 

викладачів  
протягом 

року 
Консультації викладачами проводилися згідно 

графіка 

18.  Проведення Ярмарку вакансій Квітень, 

2017 

У заході взяли участь 35 студентів ФІТУ, з них 

23 бакалаври та 12 магістрів 

19.  Розроблення графіку навчального 

процесу Факультету на 

наступний навчальний рік 

Червень 

2017 

Д.ф.н. бакалаврат - 4 спеціальності,  

           магістратура – 4 спеціальності  

З.ф.н. магістратура – 3 спеціальності 

 

 

У звітному періоді на Факультеті  відбулося 2 випуски: 

Лютий 2017 року  

Магістратура Всього 
Звичайного 

зразка 
З 

відзнакою 

Фінанси і кредит  17 10 7 

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
10 6 4 

Управління навчальним 

закладом 
34 28 6 

Державне управління 16 14 2 

Всього 77 58 19 

 

Червень 2017 року 

Бакалаврат  Всього 
Звичайного 

зразка 
З 

відзнакою 

Фінанси і кредит  20 17 3 

Менеджмент  15 15 - 

Інформатика 15 15 - 

Математика 12 10 2 

Всього бакалаврат 62 57 5 

Магістратура Всього 
Звичайного 

зразка 
З 

відзнакою 

Соціальна інформатика 4 3 1 

Інформатика 6 5 1 

Математика 9 9 - 

Всього магістри 19 17 2 
 

Загалом  

Випускники Всього 
Звичайного 

зразка 
З 

відзнакою 

Загалом 158 132 26 

Всього д.ф.н. 108 90 18 

Всього з.ф.н. 50 42 8 
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Нижче наведено додаткові заходи,  які було проведено поза виконанням 

поточної навчально-методичної роботи та організації поточного освітнього 

процесу Факультету. 

В рамках університетського «Фестивалю методик» проведено Науково-

методичний семінар «Інноваційний педагогічний досвід» 03.11.16 р.  

Було оптимізовано процес роботи з аудиторним фондом (навч. корп. 

Тимошенко 13-Б).  

Проведено Круглий стіл «Актуальні проблеми підвищення якості освіти 

на ФІТУ». За результатами вироблена Резолюція щодо підвищення якості 

освіти на факультеті. 

• Науково-методичний семінар «Математичні методи кількісної оцінки 

ключових професійних компетенцій викладача університету» (грудень, 2016 р.) 

Здійснено акредитацію спеціальності 111 «Математика» освітнього рівня 

«магістр». 

За результатами заліково-екзаменаційних сесій маємо наступні 

результати успішності та якості навчання: 

Напрям підготовки / 

Спеціальність 

Успішність, % Якість, % 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Інформатика 98,5 93,8 95,8 72,9 63,1 68,8 

Математика 100,0 92,9 97,8 88,1 71,5 85,6 

Менеджмент 98,6 90,5 91,9 72,0 65,0 51,0 

Фінанси і кредит 99,2 94,3 94,7 77,7 72,5 53,4 

Показники за окремими спеціальностями знаходяться близько до 

мінімального нижнього порогу. Кожний такий показник проаналізовано. 

Пояснюється це підвищенням рівня об’єктивізації оцінювання компетентностей 

студентів шляхом максимального впровадження на екзаменах письмової та 

тестової форм. Зокрема з 71 дисципліни, за якими проводились екзамени, лише 

з 6 дисциплін контроль здійснювався з використанням «частково письмової, 

частково усної форм». Усна форма контролю була покликана перевірити 

формування навичок усного мовлення, в тому числі комунікативної складової 

компетентностей студентів. 

З метою поліпшення якості освіти в Університеті за ініціативи ректора 

В.О.Огнев’юка була запроваджена Нова освітня стратегія, яка передбачає 

орієнтацію на практично-діяльнісну актуальну  складову освітнього процесу. 

Колектив факультету брав активну участь у створенні та  розробці нових 

освітніх програм для спеціальностей, за якими здійснюється підготовка, 

проводилися жваві дискусії, обговорення в колективах кафедр, спільні між 

кафедральні наради, проводилися зустрічі-консультації на факультеті 

проректора з науково-методичної та навчальної роботи Жильцова О.Б. 

 Слід зазначити, що не відразу всі співробітники факультету сприйняли 

нову стратегію, але згодом, після роз’яснень, в процесі напруженої творчої 
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праці над форматом побудови Нової освітньої стратегії на факультеті, 

створенням освітніх програм, навчальних планів, розібравшись у деталях, 

факультет свідомо підтримав таку лінію подальшого розвитку освіти в 

університеті. 

В результаті створено та затверджено 11 освітніх програм для 

спеціальностей Факультету (з них: 8 освітніх програм для денної форма 

навчання (4 – для першого (бакалаврського) освітнього рівня; та 7 - для другого 

(магістерського) освітнього рівня): 4 для денної форми та  3 освітні програми 

для заочної форми навчання). 

Відповідно розроблено концепції центрів розвитку компетентностей для 

кожної освітньої програми 4-х бакалаврських програм, визначена траєкторія 

втілення інноваційних ідей Нової освітньої стратегії Університету в освітній 

процес факультету. Замовлено відповідне матеріально-технічне і програмне 

забезпечення центрів. 

Запроваджено і поступово збільшується кількість навчальних занять, які 

проводяться викладачами факультету на виїзді (музеї, обсерваторія, наукові 

установи, організації та підприємства м.Києва). 

Завдяки долучення факультету до співпраці та розвитку е-навчання в 

Україні, зокрема  проф. Морзе Н.В., запроваджена нова освітня програма 

«Управління е-навчанням в міжкультурному середовище», яка є унікальною не 

тільки за змістом, а й ще і тим, що дві кафедри факультету є для неї 

випусковими.  

Висновок:   навчально-методична робота та організація освітнього 

процесу на факультеті здійснювалася  переважно у визначені терміни та 

відповідно до нормативів та вимог. 

Разом із тим, слід зазначити окремі недоопрацювання з питань ведення 

документації в навчальній частині факультету.  Це пов’язано із залученням 

недосвідчених кадрів. Наразі кадрова політика удосконалена і  працюють 

досвідчені фахівці.  

На перспективу планується запровадити систему електронного деканату, 

удосконалити ведення документації навчальної частини факультету, 

запровадити актуальний електронний розклад.  Продовжити традицію обміну 

інноваційними методиками між структурними підрозділами. Працювати з 

кафедрами та студентами з питань підвищення якості освіти на факультеті. 

 

4.НАУКОВА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

На факультеті створена Вчена рада Факультету, яка є колегіальним органом 

управління. До складу Вченої ради ФІТУ входять 17 осіб, серед яких: 

адміністрація факультету, обрані Зборами трудового колективу Факультету 

науковці, а також обрані згідно Положенню про факультет представники 

студентства факультету. 
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Робота Вченої ради Факультету відбувалася згідно із затвердженим річним 

планом, зокрема вирішувалися питання планування роботи факультету за 

напрямами, ухвалювалися рішення з питань освітнього процесу та напрямів 

наукових досліджень, затверджувалися  Освітні програми та навчальні плани, 

згідно Нової освітньої стратегії, рекомендувалася до друку наукова та 

навчальна література, проводилися обрання за конкурсом на посади науково-

педагогічних працівників та вирішувалися інші питання, які передбачені п.п. 

4.2.11. Положення про факультет. Протягом року відбулося 9 засідань Вченої 

ради факультету. На останньому засіданні було підведено підсумки роботи 

Вченої ради факультету у 2016-2017 н.р. та було прийняте рішення оцінити 

Роботу Вченої ради  ФІТУ як задовільну. 

У звітному році кафедри факультету сформували плани реалізації своїх 

наукових тем та розпочали перший етап їх виконання: 

 «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах 

міста Києва»(реєстраційний номер  0116U003994, термін виконання: 2016-

2021 н.р., керівник – Поспєлова Т.В.); 

 «Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та 

інформаційних технологій в освіті та науці» (реєстраційний номер  

0116U004625, термін виконання: 03.2016-03.2021, керівник – Литвин О.С.). 

Кафедрою інформаційних технологій і математичних дисциплін 

отримані перші практичні результати, що впроваджені: 

на  рівні університету 

 розроблено навчальну методику створення вбудованих систем 

керування та впроваджено у вивчення дисциплін «Фізичні основи 

обчислювальних систем» і «Технології проектування вбудованих 

комп’ютерних систем»; 

 впроваджено в навчальний процес використання хмарних 

технологій; 

 розроблено навчально-методичне забезпечення формування 

готовності майбутніх вчителів української мови та літератури до застосування 

ІКТ і представлено у вигляді електронного навчального курсу; 

 впроваджено ігрові середовища програмування для розвитку 

алгоритмічного та логічного  мислення майбутніх вчителів початкової школи; 

 впроваджено комп’ютерно-орієнтовану методичну систему 

навчання для розвитку інформаційної компетентності майбутніх фінансистів; 

 запропоновано використовувати 3D платформу для дистанційного 

виконання лабораторних робіт з вбудованих систем керування.  

на рівні м. Києва 

 створено математичну модель процесу горіння в шахтно-шарових 

механічних топках, яку впроваджено Державним науково-дослідним 

інститутом санітарної техніки і обладнання будівель та споруд; 

 реалізована задача програмування траєкторії руху вістря зонду 

атомно-силового мікроскопу над поверхнею зразка для проведення механічної 

нанолітографії, що упроваджено в діяльності Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України; 
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 експериментально перевірено педагогічну технологію формування 

в учнів навичок ХХІ століття в процесі розв’язування геометричних задач на 

побудову. Технологія частково (на рівні експерименту) впроваджувалася в 

школі № 306 м. Києва; 

 розроблено та проведено тренінги «Створення та адміністрування 

корпоративних та індивідуальних сайтів, персональних блогів», «Основи 

комп'ютерної грамотності «MіcrosoftImagineAcademy»»  для вчителів 

Оболонського р-ну м. Києва; 

 розроблено систему вправ для вивчення курсу «Програмування» з 

використанням об'єктно-орієнтованої мови python (для 8 класу середньої 

школи), апробовано у СЗШ №13 ім. І. Хитриченка (м.Київ). 

на національному рівні 

 організовано та проведено Всеукраїнський вебінар «Використання 

освітньої програми "Microsoft Imagine Academy" в Університеті Грінченка»; 

 розроблено елементи інформаційного поля шкальних світлодіодних 

дисплеїв з використанням внутрішньої логічної обробки електричних сигналів. 

Це експериментальна розробка елементів з реальною перспективою подачі 

заявки на патент України. 

Кафедрою управління також отримані практичні результати, що 

впроваджені: 

на  рівні університету 

 проведено конкурс науково-практичних проектів, чотири напрями 

(номінації): проект розвитку бізнесу, проект освіти нового формату, проект 

розвитку факультету, ефективний соціальний проект; 

на рівні м. Києва 

 створення та запуск перших заходів інтелектуальної платформи G-

HUB: співпраця бізнесу й університетів; 

 розроблення інструменту оцінювання діяльності закладів загальної 

середньої освіти в умовах реформування української школи (методичні 

рекомендації); 

 участь у співробітництві в заходах, які проводив Департамент 

освіти і науки,   молоді та спорту Виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської  міської державної адміністрації), зокрема розроблено та апробовано 

процедуру проведення відбору на заміщення вакантної посади директора 

комунального комплексного позашкільного навчального закладу «Київський 

міський будинок учителя» та конкурсі директорів освітніх навчального закладу 

міста Києва 

на міжнародному  рівні 

 у межах Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, 

інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership 

Intelligence and Talent Encouraging) підготовлено навчальний посібник: 

«Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу середньої освіти». 

Кафедрою інформаційних технологій і математичних дисциплін було 

здійснено подання двох заявок на участь у міжнародних проектах (Малі гранти 

на підтримку культурних та освітніх проектів 2017 року, Посольство США в 
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Україні), які на даний момент знаходяться на розгляді Комісії грантів 

Програми. 

Кафедрами ІТМД на управління оформлено 4 авторських свідоцтва про 

реєстрацію права на твір. 

Протягом звітного періоду спостерігається підвищення публікаційної 

активності науково-педагогічних працівників факультету та студентів під їх 

керівництвом, дійсним проривом у цьому році є 8 наукових публікацій у Scopus 

та WebofScience, 7 з яких забезпечено кафедрою ІТМД. 

 

 
 

 

Спостерігався високий рівень участі науково-педагогічних працівників 

факультету у міжнародних та всеукраїнських наукових заходах: 

 

0

10

20

30

40

50

60

8

19 21 20

52

0

5

10

15

20

25

30

Міжнародні 
конференції 

Всеукраїнські  
конференції

Круглі столи Семінари та ін. 
наук. зах.

30

15

8

27



25 

За ініціативи науковців факультету на останній Міжнародній науково-

практичній конференції «Відкрите освітнє е-середовище сучасного 

університету» було  створено нову секцію «Застосування ІКТ в економіці та 

управлінні» (гол.редактор – проректор, професор Н. В. Морзе), в якій узяли 

участь  працівники кафедри управління та кафедри фінансів. Було підготовлено 

7 публікацій до наукового збірника за результатами роботи конференції. 

Кафедрами факультету організовано та проведено протягом звітного року 

такі конференції: 

• І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми 

використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих 

технологій в освіті та науці» (травень 2017 р.). 

• Науково-практична конференція «Євроінтеграційні та глобальні аспекти 

економічного розвитку України» (травень 2017 р.). 

• Студентська наукова конференція «Студентський науковий пошук-

2017»(березень 2017 р.). 

• ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців 

«Інформаційні технології-2017 (ІТ-2017)» (травень, 2017 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Сучасна 

фінансова політика України: проблеми та перспективи» (листопад, 2016 р.). 

В окремий блок слід виділити науково-практичні заходи, організовані 

кафедрою управління, які присвячені проблемам сучасної школи: 

• ІV Регіональна науково-практична конференцію «Проблеми та перспективи 

управління сучасною столичною школою» (грудень, 2016 р.); 

• ІІІ Регіональна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток  

навчального закладу: проблеми,  пошуки, знахідки» (лютий, 2017 р.). 

Активно організовувалися та проводились на якісному рівні наукові круглі 

столи та семінари, серед яких слід виділити:  

• Круглий стіл з професором П’єром-Паоло Мальйокою «Проблеми та 

перспективи управління в економічній та соціальній сфері» (вересень, 2016 р.) 

• Круглий стіл «Корпоративна соціальна відповідальність» (грудень, 2016 

р.) 

• Круглий стіл: «Міжнародна співпраця громадських організацій та 

закладів освіти задля поширення методу ненасильницького спілкування» (в 

рамках візиту в Україну Марка Джозета та Моніки Відеман) (червень, 2017). 

Уже увійшло в традицію запрошувати знаних провідних фахівців та 

посадовців відповідних галузей діяльності факультету з гостьовими лекціями. 

Протягом року було організовано цикл гостьових лекцій, зокрема: 

• лекція професора Лусіадського університету (Португалія) Пауло Пінто, 

фахівця в галузі проектування баз даних, програмування та ІТ-

консультантингу для підприємств; 
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• «Соціальне відторгнення молоді на ринку праці: міф чи 

реальність?»    Ільїч Л.М., Інститут демографії та соціальних досліджень 

імені М.В. Птухи НАН України; 

• лекція    директора Департаменту монетарної політики та економічного 

аналізу регулятора НБУ Сергія Ніколайчука в рамках циклу лекцій 

керівництва Національного банку України для студентів економічних 

спеціальностей; 

• лекція контент-директора Technology Companies Development Centr 

Дмитра Чепури для студентів спеціальності «Математика»; 

• гостьова лекція у межах навчальної дисципліни «Історія та філософія 

математики»  В. Г. Бевз, доктора пед. наук, проф., знаного науковця з 

проблем методології та методики математики; 

• цикл лекцій з менеджменту П’єра-Паоло Мальйока  з Університету 

Фоджа(Італія); 

• лекція Ігоря Корхового, керівника проекту «Fact Check Ukraine», в рамках 

роботи G-HUBу. 

Згідно з планом, підвищення кваліфікації за фаховим модулем пройшли 5 

працівників факультету. Окремо слід відзначити, що 7 викладачів кафедри 

інформаційних технологій і математичних дисциплін влітку 2017 року успішно 

склали випускний іспит та отримали сертифікати за участь у тренінгах, 

організованих компанією “Integrated Technology Laboratory LLC” (Intela, США): 

Dada Science Boot Cump, що проводився інструкторами IBM.  

Студенти та викладачі факультету беруть участь в міжнародних освітніх 

проектах і програмах, у тому числі за програмами академічної мобільності. Так, 

минулого року 3 студенти факультету навчалися один семестр у закордонних 

партнерських університетах (Бартош Олена, «Математика» IV курс, 

Вільнюський університет (Литва); Макуха Дарина «Фінанси і кредит» ІІІ курс, 

Вільнюський університет (Литва); Броницька Катерина Університет Кадису 

(Іспанія)), закордонне стажування пройшла професор кафедри управління 

Орлова Н.С. за програмою стажування “Інструменти підтримки мобільності 

науковців в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки”(м. Лодзь, Польща, 

листопад 2016).  

В рамках міжнародної програми Erasmus+ відбулося відвідування деканом 

Михацькою А.В. і завідувачем кафедри фінансів та економіки Рамським А.Ю. 

навчального закладу Польщі – Полонійної академії, проведено низку лекцій для 

студентів академії, взято участь у науковій конференції, вивчено умови 

навчання студентів, обговорено можливості подальшої співпраці. Наразі триває 

процедура зіставлення освітніх програм і навчальних планів.  

Для активації наукової діяльності аспірантів протягом звітного року на 

кафедрі інформаційних технологій і математичних дисциплін відбулася серія 

науково-методологічних семінарів, на яких аспіранти кафедри презентували 

результати свої наукових досліджень. 

http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/430-ponedilok-pochynaietsia-v-subotu-braty-struhatski.html
http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/430-ponedilok-pochynaietsia-v-subotu-braty-struhatski.html
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Для активації студентських наукових пошуків кафедрами ФІТУ було 

організовано Семінар «Наукові дослідження у ВНЗ: перспективи та 

можливості». 

Залучення студентів до виконання наукових тем кафедр також 

здійснювалося через такі наукові студентські гуртки факультету: «Комп’ютерні 

системи», «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Прикладна 

математика», «Математичні студії», «Школа управлінця», «Фінансовий 

аналітик».  

Серед найкращих результатів роботи гуртків кафедри ІТМД слід виділити 

Захист проектів «Використання хмарних технологій в професійній діяльності», 

кафедри управління – конкурс науково-практичних проектів, кафедри фінансів 

учасниця гуртка «Фінансовий аналітик»  посіла IV місце у ІІ 

турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит» 

в Харківському національному економічному університеті імені Семена 

Кузнеця.  

Перші кроки на шляху становлення зроблені науковим товариством 

САДМВ ФІТУ у 2016-2017 навчальному році: 

 

 

 
 

 

 

Висновки: Наукова робота факультету під керівництвом Вченої ради 

факультету здійснювалася в рамках запланованого Вченою радою і кафедрами. 

Відбулася активізація публікаційної активності та участі у наукових заходах, 

покращилася якість наукових заходів, що проводяться кафедрами ФІТУ. 

Вересень 2016 –
проведення першого 

етапу квесту для 
першокурсників

Жовтень 2016– проведення 
другого етапу квесту для 

першокурсників.

Протягом року: тренінги по 
геймдизайну, 3Д- графіці, 

робототехніці, 
програмуванню

Лютий 2017 - налагодження
сумісної праці з «Інститутом

геохімії навколишнього
середовища НАН України»

Травень 2017 – Круглий стіл 
на тему «Екологічні 

проблеми та шляхи їх 
вирішення»
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Підтримується якісна роботи наукових гуртків. Наукові теми кафедр 

розробляються згідно складеного плану реалізації наукових тем. Проведено 

презентацію наукової роботи факультету для співробітників НМЦ ДНПП, 

заступників та відповідальних з наукової роботи інших структурних підрозділів 

нашого Університету. Проте залишаються проблемні питання, що потребують 

вирішення зокрема: 

 збільшення кількості публікацій науково-педагогічних працівників 

факультету у наукометричних виданнях (Scopus, Web of Science та ін.) та 

індексу цитувань (h-індекс); 

 розробка наукових напрямків, націлених на вирішення потреб Києва 

та якісного підвищення рівня інноваційної спрямованості наукових робіт, 

комерціалізації результатів наукових досліджень; 

 створення наукових колективів для участі в наукових проектах, 

грантах; 

 збільшення кількості студентів, які презентують свої наукові 

здобутки на конференціях, виставках, семінарах в Україні та за її межами. 

 

Наші завдання на перспективу: просування кафедр ФІТУ до рівня 

провідних дослідницьких центрів через підвищення наукової діяльності 

викладачів, розкриття їх наукового потенціалу, активізації наукової роботи 

студентів та аспірантів,  активізація подання грантових заявок, розширення 

міжнародних зв’язків. 
 

 
5.СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА 

 

 

Соціальний захист 

На Факультеті інформаційних технологій та управління постійно ведеться 

робота із соціальними категоріями студентів, серед яких діти-сироти, 

позбавлені батьківського піклування, інваліди, постраждалі від наслідків аварії 

на ЧАЕС, студенти, що виховують дітей віком до 3-х років: ведеться відповідна 

документація, сприяння в отриманні матеріальної допомоги та пільг, виховна 

робота та психологічна підтримка таких категорій студентів. 

Наприкінці минулого року Постановою Кабінету Міністрів України було 

введено новій перелік соціальних категорій студентів. На Факультеті протягом 

року навчалось 23 особи, що належать до тієї чи іншої соціальної категорії 

студентів, визначених постановою, а саме: 

1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (4 особи) 

2. Діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи (5 осіб) 

3. Особи, які визнані учасниками бойових дій та їх діти (5 осіб) 

4. Діти, які є внутрішньо переміщеними особами (7 осіб) 

5. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 

особа) 

6. Діти шахтарів, які мають відповідний стаж підземної роботи (1 особа). 
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Організаційна робота та поселення в гуртожитки 

Здійснювався постійний контроль над сімома гуртожитками, де мешкали 

68 студентів ФІТУ: проводились чергування, постійно перевірялись житлові 

умови та організація життєдіяльності, проводилася робота з боржниками, 

проводилася виховна робота зі студентами. 

В цілому, всі студенти, які потребували гуртожитку, житлом були 

забезпечені. Питання, що виникали стосовно потреби у гуртожитку протягом 

навчального року, оперативно вирішувалися в індивідуальному порядку. 

Протягом навчального року відбувалась активна співпраця з кураторами 

академічних груп (8 груп – 8 кураторів та 9 т’юторів на 1 курсі), які працювали 

на громадських засадах: спільно розроблялись та затверджувались плани 

роботи зі студентами, проводились методичні семінари кураторів, 

координувалась організація та проводились екскурсії під керівництвом 

кураторів. 

Розподіл поселення студентів ФІТУ до гуртожитків 

Курс 

Університетські 
гуртожитки 

Гуртожитки-
партнери 

РАЗОМ 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 курс 1   35 43 36 43 

2 курс 2 1 8 29 10 30 

3 курс   3 11 6 11 9 

4 курс 2 1 2 8 4 9 

5 курс 1 1 2 0 3 1 

6 курс   1 1 1 1 2 

ВСЬОГО 6 7 59 87 65 94 

 

Протягом року здійснювалася активна  співпраця з Радою студентського 

самоврядування факультету: координація роботи департаментів Ради 

студентського самоврядування, організація та проведення старостатів, 

відбувалася співпраця з активами академічних груп. 

У цьому році була значно покращена структура діяльності т’юторів, 

допомога, яка значно спростила проведення заходів організаційного характеру. 

Особливо хотілося б відзначити їх участь в організації профорієнтаційних 

заходів факультету, поселення в гуртожиток та адаптація першокурсників. 

 

Соціальний проект 

Факультет бере активну участь у соціальних акціях Університету: 

координує заходи Соціального проекту – «З Києвом і для Києва», а саме: клуб 

за інтересами «З комп’ютером на ти» для людей пенсійного віку та школярів, в 

якому в якості викладачів виступали наші студенти 2-4 курсів спеціальності 

«Інформатика». 



30 

Загальна кількість учасників комп’ютерних курсів склала 57 слухачів, 

середня кількість слухачів – 37. Середній вік слухачів курсів  55-65 років, 

також курси відвідували діти середнього шкільного віку.  

 

Благодійні акції 

За ініціативи наших студентів відбувалася активна волонтерська 

діяльність: брали участь у різноманітних благодійних акціях, відвідували 

інтернати, дитячі будинки, допомагали дітям притулків, інтернатів, дітям із 

особливими потребами тощо. 

30 вересня 2016 року студенти факультету інформаційних технологій та 

управління за ініціативи Ради студентського самоврядування факультету 

провели благодійний ярмарок «Барви осені» та зібрали кошти на лікування 

хворої дівчинки Софійки Сіверської. 

8-9 грудня 2016 року в рамках Грінченківської декади студенти 

факультету інформаційних технологій та управління провели благодійний 

ярмарок «Збережи майбутнє», спрямований на зібрання коштів для допомоги 

студентці нашого факультету - Аліні Митник. 

25 травня 2017 року студенти  факультету та викладачі брали участь у 

Другому Благодійному студентському балі, який проводився у Колонній залі 

Оболонської в м. Києві РДА з нагоди Дня Києва. Під час балу працювала 

благодійна виставка творів декоративно-прикладного мистецтва студентів 

Університету. Кошти, зібрані Благодійним фондом сприяння розвитку освіти 

імені Бориса Грінченка, були спрямовані на підтримку Сергія Солнцева та 

Анастасії Зайцевої – студентів Університету, які потребують невідкладної 

допомоги. 

 

Корпоративна культура 

Підтримуючи заходи, спрямовані на вшанування пам’яті Бориса 

Дмитровича Грінченка, співробітники нашого факультету брали особисту 

участь та залучали студентів до відвідання музею Грінченка, покладання квітів 

до його пам’ятника, відвідували могилу, брали участь у Грінченківських 

читаннях та відзначенні його пам’ятних дат. З нагоди чергової річниці від дня 

народження Бориса Грінченка був проведений конкурс на кращу інтерпретацію 

слів Словника Бориса Грінченка. 

Факультетом були проведені заходи, які спрямовані на підняття рівня 

корпоративної культури на Факультеті, зокрема: урочистості з нагоди вручення 

дипломів бакалаврам та магістрам Факультету, урочистості з нагоди «Дня 

Факультету» тощо. 

 

Тематичні заходи 

За минулий навчальний рік були організовані та проведені заходи: шоу-

презентація першокурсників «Ось ми які» (факультетський та університетський 

етапи), декілька разів на місяць відбувається показ фільмів, до Дня української 

мови був проведений брейн-ринг, флеш-моб до Дня працівника освіти, до Дня 

миру, «Таємний Санта» (святкування Нового року) до яких долучалися 
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викладачі факультету та й інші структурні підрозділи Університету, «Містер та 

Місс ФІТУ», до Дня Соборності та Свободи України, Міжнародного дня рідної 

мови, вшанування пам’яті Небесної Сотні та загиблих в зоні проведення АТО, 

Міжнародного дня театру, на високому рівні проведено «Шевченківський 

березень», Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії, Дня довкілля, Дня 

пам’яті та примирення, заходи в рамках столичної програми до Дня матері, Дня 

сім’ї  та Дня Києва. 

 

Висновки щодо соціально-гуманітарної діяльності за 2016 -2017 н.р. 

Соціально-гуманітарна робота на факультеті інформаційних технологій та 

управління протягом року проводилась в цілому задовільно. 

Слабкі сторони: 

1. Недостатність місць у гуртожитках з гарними побутовими умовами. 

2. Відсутність належної психолого-педагогічної підготовки кураторів і 

співробітників гуртожитків щодо виховної роботи зі студентами. 

3. Низький рівень стипендіального забезпечення і, відповідно, 

необхідність влаштування студентів на роботу. 

4. Невизначеність з працевлаштуванням студентів після закінчення 

університету. 

5. Недостатність умов для створення студентської сім’ї, народження 

дитини і налагодження сімейного побуту. 
 

Сильні сторони: 

1. Наявність самостійної структури в університеті (Навчально-

методичний центр соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля 

студентів), що забезпечує аналіз проблем студентської молоді та здійснює 

організацію й координацію виховної роботи. 

2. Наявні традиції і сформовані органи студентського самоврядування. 

3. Накопичений досвід виховної роботи за окремими напрямами. 

4. Наявність допомоги для соціально-незахищених верств населення 

(Соціальний проект, соціальні стипендії тощо). 

5. Корпоративна культура університету надає невичерпний потенціал для 

формування у студентів патріотизму, громадянськості, духовності, 

відповідального ставлення до історичної, культурної та природної спадщини. 

6. Залучення студентів до роботи благодійних фондів і волонтерства 

сприяють формуванню їх життєвих цінностей, толерантності та комунікативної 

культури. 
 

Пропозиції для подальшого удосконалення соціально-гуманітарної 

роботи на факультеті: 

1. Оптимізувати кількість загально університетських соціально-

гуманітарних заходів із розрахунку 1 захід на 1 місяць. 

2. Розширити межі співпраці студентського самоврядування в питаннях 

підготовки до загально університетських заходів, поширення інформації серед 

студентства через друковані та електронні ЗМІ. 
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3. Налагодити співпрацю з ВНЗ інших міст, країн, обмін студентськими 

делегаціями може вплинути на становлення системи цінностей студентів 

університету. 

4. Вивчення та запозичення позитивного досвіду організації виховання в 

інших провідних ВНЗ України та зарубіжжя з метою вдосконалення власної 

моделі виховання. 
 

Можливі ризики в роботі: 

1. Негативний вплив молодіжних субкультур. 

2. Негативне або пасивне ставлення частини молоді до політичного і 

громадського життя в будь-яких його проявах. 

3. Слабка мотивація до навчання в окремих студентів, відсутність 

гарантій працевлаштування за фахом після закінчення університету і, як 

наслідок, низька мотивація участі в соціально-гуманітарних заходах. 

 

 

6.УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РОБОТИ 

 

Протягом навчального року відповідно до циклограми планування роботи 

університету відбувалися засідання деканату, засідання Вченої ради 

факультету, проводився прийом громадян деканом та заступниками деканів. До 

індивідуальних консультацій з різних питань своєчасно долучалися завідувачі 

кафедр і науково-педагогічний персонал.  

Проведена оптимізація комунікативної управлінської функції шляхом:  

запровадження використання спільних он-лайн документів, створення груп у 

Viber для вирішення оперативних управлінських питань. Було запроваджено  

електронний журнал важливих доручень. Цей журнал потребує подальшої 

оптимізації та переведення його в мобільний додаток. 

Адміністрація і колектив факультету постійно брав участь в аналізі проектів 

нормативних документів (поданих на обговорення структурних підрозділів) з 

метою подання пропозицій щодо їх удосконалення (ЗУ «Про освіту», 

Положення про кафедру, про нарахування стипендій,  про вибіркові дисципліни 

та ін.). 

Для поліпшення атмосфери довіри, формування дружніх стосунків між 

співробітниками шляхом взаємодії та спілкування в неформальних умовах на 

факультеті організовуються профспілкою і підтримується з боку керівництва 

факультету екскурсійні поїздки (в м. Одеса, на річному теплоході в м. Києві), 

неодноразові спільні відвідання  театрів і кіно. Слід відзначити активну роботу 

Профспілки факультету і в питаннях благодійності, організації святкових 

заходів і участь в заходах Профкому Університету. 

У подальшому планується продовжувати таку лінію формування 

сприятливої атмосфери в колективі.   
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7. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ 

 

Вже декілька років впроваджена система дистанційного навчання, яка 

успішно застосовується на заочній формі навчання за спеціальностями 

факультету: Менеджмент (Управління навчальним закладом), Публічне 

управління та адміністрування (Державне управління).  Студент має свій 

електронний кабінет і може виконувати завдання дистанційно. За звітний 

період на факультеті продовжувалася підтримка застосування такого формату 

навчання на заочній формі: поєднання навчальних занять в аудиторіях та 

використання дистанційної форми навчання. Слід сказати, що через недостатню 

фахову підготовку  відповідальної за дистанційне навчання особи першу 

половину навчального року були нарікання від студентів та викладачів, але вже 

з другого семестру шляхом кадрових змін ситуацію було виправлено. 

Для підвищення Рейтингу прозорості за Webometrics створено кожному 

викладачу, факультету, кафедрі Факультету інформаційних технологій та 

управління Київського університету імені Бориса Грінченка профіль в Google 

Академії і додано наукові доробки у створений профіль. 

 
Профіль  Бібліографічні 

посилання 

h-індекс i10-індекс 

Факультет інформаційних 

технологій та управління 

3232 23 90 

Кафедра інформаційних 

технологій і математичних 

дисциплін 

1630 19 46 

Кафедра управління 457 11 13 

Кафедра фінансів та 

економіки 

181 8 5 

 

Статистика рейтингових балів Факультет інформаційних технологій та 

управління за 2016 рік 

Кожен науково-педагогічний працівник факультету заповнив своє е-портфоліо, 

яке забезпечує:  

 Систематизацію власного досвіду.  

 Чітке визначення ним напрямів саморозвитку, що полегшує самоосвіту 

або консультування з боку колег чи адміністрації.  

 Об'єктивність самооцінки та оцінки професійних умінь.  

 Підтримку й допомогу в атестації, отриманні вищої категорії, вступу до 

аспірантури.  

 Чітку фіксацію власних якостей (через описані факти, зібрані документи.  

 Фіксацію особистісного зростання як засобу самоосвіти та 

самодисципліни.  

 Обмін розробками та ідеями з іншими.  
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Наведена в е-портфоліо інформація, згідно Положення про щорічне 

рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних, 

педагогічних і наукових працівників Київського університету імені Бориса 

Грінченка «Лідер року», дає змогу робити рейтинги, у тому числі по 

підрозділах. 

 
Дані отримано: http://eportfolio.kubg.edu.ua/statistics/avg/33/ 

 Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 1672 

бали (60%)  

 Кафедра фінансів та економіки 390 балів (14%)  

 Кафедра управління 705 балів (25%)  

Набрані бали по підрозділах факультету (у відсотках) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/statistics/avg/33/
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Середні показники рейтингових балів по підрозділах факультету 

 
 

Розподіл балів по категоріям 
 

Викладацька діяльність: 1723 бали (58%)  

 

Професійний розвиток: 570 балів (19%)  

 

Науково-дослідницька діяльність: 656 

балів (22%)  

 

Розподіл балів за категоріями (у відсотках) 

 

 

Викладацька діяльність 

# Підрозділ Загальна 

кількість балів 

Середній 

показник 

1 Кафедра управління  346 19.22 

2 Кафедра інформаційних технологій і 

математичних дисциплін 

1107 39.54 

3 Кафедра фінансів та економіки 199 22.11 

 Всього 1652  



36 

 

 

Професійний розвиток 
# Підрозділ Загальна кількість 

балів 

Середній показник 

1 Кафедра управління  175 9.72 

2 Кафедра інформаційних технологій і математичних 

дисциплін 

199 7.11 

3 Кафедра фінансів та економіки 138 15.33 

 Всього 512  

 
 

Науково-дослідницька діяльність 
# Підрозділ Загальна кількість 

балів 

Середній показник 

1 Кафедра управління 184 10.22 

2 Кафедра інформаційних технологій і математичних 

дисциплін 

374 13.36 

3 Кафедра фінансів та економіки 63 7 

 Всього 621  
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Дані сформовано http://eportfolio.kubg.edu.ua/statistics/categories/33/  

 

Отже, система е-портфоліо виконує подвійну функцію: вона є візитівкою 

викладача  та дає можливість проводити аналіз, у тому числі порівняльний, 

рейтинговий  наукової, професійної, викладацької діяльності викладача, 

кафедри, факультету.  

Аналіз наведених у цьому розділі даних дозволяє зробити висновок про 

недостатню науково-дослідницьку активність кафедр. Серед викладачів кафедр 

не всі науково-педагогічні працівники беруть активну участь в наукових 

дослідженнях кафедри. На це слід звернути увагу керівникам підрозділів. 

Експериментальний проект  на факультеті «Розумний університет» 

 

На факультеті наказом ректора від 20.06.2017 № 417 «Про реалізацію 

проекту «Розумний університет» запроваджено експеримент, який передбачає 

шляхом встановлення відповідного програмного забезпечення на мобільні 

пристрої співробітників та студентів факультету підвищення інформативно-

комунікативної функції. Партнерами проекту є ТОВ «Освіта», які 

співпрацюють з університетом на підставі договору про співробітництво. 

Програмний продукт Smarsy – це персональний помічник в освіті, який 

функціонує на основі сучасних бот-технологій відомих месенджерів (Telegram, 

Viber, Facebook Messenger).  Головна мета впровадження цього проекту – 

надати студентам, викладачам та адміністрації нашого Університету 

можливість швидкої комунікації між всіма учасниками навчального процесу 

без необхідності обміну контактними даними (номерами телефонів, адресами 

поштових скриньок чи акаунтами в соц. мережах), а також без необхідності 

створювати групи у цих месенджерах чи соц. мережах. Програмний продукт 

допоможе за лічені хвилини провести опитування чи голосування з будь-якого 

питання без наявності людського фактору, тому підробка результатів, подвійне 

голосування та інші хитрощі в цьому випадку неможливі.  

Планується, що персональний помічник Smarsy надасть Вам швидкий та 

зручний доступ до будь-якої електронної навчальної або адміністративної 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/statistics/categories/33/
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інформації (розклади, новини, оголошення, тощо), безпосередньо у вашому 

улюбленому месенджері, без необхідності завантажувати веб-сайти та 

пам’ятати логіни та паролі! 

На сьогодні підготовчий етап наповнення даними та створення 

програмного забезпечення з урахуванням специфіки університетського 

середовища, добігає кінця, починається етап тестування та запуску проекту в 

реальних умовах. Починається етап встановлення на мобільні пристрої 

учасників експерименту відповідного програмного забезпечення з доступом до 

електронних ресурсів ФІТУ. Партнер-виконавець отримав доступ до відкритих 

е-ресурсів ФІТУ, відкритий доступ для читання файлів з розкладом та 

графіками атестаційних тижнів з зазначеними аудиторіями та годинами (доступ 

через спільний документ). Реалізація проекту розрахована на 2017-2018 роки. 

Нижче наведена схема впровадження Bot_Grinchenko 

 
 

8.НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

 У звітному періоді на факультеті було розроблено декілька пропозицій 

щодо надання платних освітніх послуг. Цільовою аудиторією плануються: 

студенти університету, студенти інших навчальних закладів, жителі 

Оболонського району, викладачі навчальних закладів. Було запропоновано 

також дитячі освітні програми для школярів. 

Так,  кафедра фінансів та економіки запропонувала: 

1. Курси «Бухгалтерський облік», була зроблена реклама в соцмережах, в 

університеті, на території району, але група не була сформована. Аналіз причин 

показав, що: 
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 - курс є тривалим за часом, занадто теоретизованим, що є не привабливим для 

потенційних слухачів. Строк навчання слід скоротити, посилити практико-

орієнтовану складову; 

- виникли проблеми з програмним забезпеченням (1С Бухгалтерія), на якому 

тримався весь курс. 

2. Курси підвищення кваліфікації НПП «Набуття компетентностей з 

інноваційних методів навчання та європейського досвіду викладання 

навчальних дисциплін». В минулому семестрі ці курси розпочали підготовку 

НПП і було декілька осіб, які успішно пройшли навчання на курсах. Планується 

продовжувати розвиток цього напряму. Навчальні матеріали будуть розширені 

та удосконалені. 

 3. Курси «Фінансова англійська»  перебувають на початковому етапі 

розробки. За сприятливої ситуації запуск відбудеться орієнтовно не раніше 

середини листопада. Планується залучати викладачів-партнерів. 

Ще три курси, які було запропоновано мали одну і ту ж проблему: слабка 

рекламна кампанія. Це:  

1. Курс "3D моделювання" (30 год.), який прослухали 6 осіб.  

2. «Гурток конструювання і робототехніки» працював щосуботи протягом 

лютого-травня 2017. На жаль, відвідували його 2-3 особи. Викладач працював 

на волонтерська засадах (Абрамов В.О.). 

3. Розроблено курс з кібербезпеки. Не набрана група. 

Планується в подальшому виправити ситуацію шляхом посилення 

рекламної кампанії та укладання договорів їз зацікавленими юридичними 

особами. Над переліком таких партнерів кафедри вже працюють. 

 

 

9. ПО СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ФАКУЛЬТЕТУ 

 

9.1 Кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін 

 

9.1.1. Кадровий склад кафедри 

 

Рік тому був затверджений штат професорсько-викладацького персоналу 

кафедри на 2016-2017 н.р. 

Разом – 28,75 посад, з них: завідувач кафедри – 1; професор – 5.5; доцент – 

14.25; ст. викладач – 4.25; викладач – 3,75, лаборант – 1 ставка. 

На кафедрі працювали 20 штатних викладачів (7 викладачів – на умовах 

штатного суміщення) і 12 – на умовах сумісництва за ставками, зазначеними в 

таблиці 1. З них – член-кор. НАПН України – Морзе Н.В., докторів наук – 8 (3 – 

за сумісництвом), кандидатів – 17 (4 – за сумісництвом). 

На кінець серпня 2017 р.  штат професорсько-викладацького персоналу 

кафедри містить 33,25 ставок, з них: завідувач кафедри – 1; професор – 6,5; 

доцент – 15,25; ст. викладач – 6; викладач – 1,5.  

Серед НПП кафедри є знані не тільки в Україні, а й у світі фахівці: член-

кор. НАПН України – Морзе Н.В., доктор фізико-математичних наук, професор 
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Молчанов І.В. та ін.. Всього на початок вересня 2017 р.: докторів наук – 11 (5 – 

за сумісництвом), кандидатів – 19 (5 – за сумісництвом). 

Крім НПП в штаті є посади: п.н.с., лаборанта, завідувача кабінетом. 

 

 
 

 
 

9.1.2. Навчально-методична робота 
 

Навчальна робота на кафедрі за звітний період проводилася згідно з 

переліком навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, за індивідуальними 

планами викладачів та за розкладами навчальних занять. 

Основними напрямами методичної роботи кафедри у звітному періоді 

були: 

1. Розробка і затвердження робочих програм з навчальних дисциплін 
спеціальностей «Математика», «Комп’ютерні науки і ІТ»», «Інформатика» і 

«Соціальна інформатика» та дисциплін із каталогу курсів. 

2. Розробка програм та екзаменаційних матеріалів до державної атестації 
за ОР «бакалавр» та «магістр» спеціальностей «Математика», 

«Інформатика» і «Соціальна інформатика». 

3. Розробка і затвердження програм і білетів до вступного фахового 

випробування з інформатики, фізики і математики у 2017 р.: 

- на основі повної загальної освіти (математика, фізика); 

- за освітнім ступенем «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» 

(математика, інформатика); 

- за освітнім ступенем «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст», 
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здобутого за іншою спеціальністю (математика, інформатика); 

- за освітнім ступенем «магістр» на основі освітнього ступеню «бакалавр» / 

ОКР «Спеціаліст» (математика, інформатика); 

- за освітнім ступенем «магістр» на основі освітнього ступеню «бакалавр», 

здобутого за іншою спеціальністю (математика, інформатика). 

4. Розробка і сертифікація електронних навчальних курсів з дисциплін 

кафедри Сертифіковано 11 ЕНК: 

- Кучаковська Г.А., Сучасні інформаційні технології навчання (3 курс, ПО) 

- Носенко Т.І. Вступ до спеціальності (1 курс, Комп’ютерні науки), 

Соціальна інформатика (5 курс, Міжнародні комунікації; СІНм) 

- Буйницька О.П., Проектування та експертиза високотехнологічного 

інформаційного освітнього середовища (5 курс, ПО, ДО, ПВШ) 

- Глушак О.М., Семеняка С.О., Економетричне моделювання (5 курс, Мам) 

- Скоробрещук Г.М., Тютюнник А.В., ІКТ в галузі фінансів (2 курс, ФІК) 

- Трач Ю.В., Тютюнник А.В., ІКТ у психології (1 курс, Психологія), ІКТ (1 

курс, Соціальна педагогіка), ІКТ у галузі психології (2 курс, Практична 

психологія) 

- Василевич Л.Ф., Глушак О.М., Теорія ігор (2 курс, Курси за вибором) 

- Морзе Н.В., Буйницька О.П., Методика викладання фахових дисциплін (5 

курс, ІНм) 

5. Проведення методичних семінарів: 

 Організація і проведення асистентської практики студентів 6 курсу спеціальності 

«Математика» (доповідач – В.В. Прошкін) 

 Основні методичні прийоми при вивченні ІКТ на різних спеціальностях 

(доповідач – О.М. Глушак) 

 Запровадження проведення іспитів в письмовій формі: змістове наповнення, 

особливості проведення та ризики (доповідач – О.В. Бушма). 

 Шляхи впровадження вивчення інтернету речей в освітню програму 

бакалаврів спеціальності «Комп’ютерні науки» (доповідач – О.С. Литвин); 

 Нова освітня стратегія - потреба часу (доповідач – І.В. Машкіна); 

 Вимоги до навчальної, виробничої та переддипломної практики у 

відповідності до вимог, що висуває сьогодення до кваліфікаційних 

характеристик фахівця (доповідач – М.М. Астаф’єва); 

 Наукове дослідження як засіб стимулювання активного навчання (доповідач 

– Д.М. Бодненко) у межах факультетського науково-методичного семінару 

«Інноваційний педагогічний досвід» (жовтень 2016 р.); 

Розробка нових освітніх програм та навчальних планів для 

спеціальностей «Комп’ютерні науки» і «Математика» першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. Як результат з 2017-

2018 н.р. впроваджено нові освітні програми: 

- спеціальність 111 «Математика»: бакалаври – освітня програма «Математика» 

(спеціалізації: прикладна математика, бізнес-математика), магістри – 

освітня програма «Математичне моделювання» (без спеціалізації); 
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- спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»: бакалаври – освітня програма 

«Інформатика» (спеціалізації: програмування, інтернет речей), магістри – 

освітня програма «Інформатика» (спеціалізації: безпека інформаційних 

систем, соціальна інформатика). 

 

Викладачі кафедри брали участь у розробці завдань до ІІ етапу ІV 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій та як члени 

журі ІІІ етапу учнівської олімпіади з інформаційних технологій у номінації 

«офісні технології», «комп’ютерна графіка і анімація», «веб-дизайн» (Литвин 

О.С., Бодненко Д.М., Глушак О.М., Мазур Н.П.). 

Професором кафедри Морзе Н.В. та доцентом Вембер В.П. підготовлено 1 

підручник та 2 робочих зошита з грифом МОН для ЗНЗ. 

 

Пройдено планове підвищення кваліфікації викладачами: Вембер В.П., 

Машкіна І.В., Скоробрещук Г.М., Радченко С.П., Бодненко Д.М. 

А також викладачами Литвин О.С., Вембер В.П., Гладун М.А., Машкіною 

І.В., Носенко Т.І., Яскевичем В.О пройдено інфтенсивні тренінги по роботі в 

галузі  Data Science в рамках програми «Цифрова аджента України» компанією 

“Integrated Technology Laboratory LLC” (Intela, США) із залученням провідних 

фахівців компанії ІВМ.  

Тренінги включали теоретичне та практичне навчання з таких тем: основи 

науки про дані, аналіз даних у Python (включаючи pandas та scikit-learn), 

середовище Jupyter notebooks, візуалізація даних у Python (включаючи matplotlib 

та folium), машинне навчання з Python (включаючи decision trees, random forests, k-

nearest neighbours, k-means clustering), комп'ютерне бачення в Python з OpenCV та 

IBM Watson Visual Recognition, чатботи з IBM Watson Conversation, великі дані з 

Apache Spark та глибоке навчання з TensorFlow. 

 

9.1.3. Наукова робота кафедри інформаційних технологій та математичних 

дисциплін 

 

Основні пункти: 

1) організовано та проведено наукові конференції: 

 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців 

«Інформаційні технології-2017 (ІТ-2017)» (травень 2017 р.); 

 І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми 

використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в 

освіті та науці» (травень 2017 р.); 

 Студентська наукова конференція  «Студентський науковий пошук-

2017» (березень 2017 р.); 

2) презентовано діяльність двох наукових кафедральних гуртків для 

студентів і викладачів Факультету: «Прикладна математика» (науковий 

керівник – Л.Ф. Василевич) та «Комп’ютерні  системи. Комунікаційні 
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та вбудовані засоби керування робототехнічними системами» 

(науковий керівник – В.О. Абрамов) (жовтень 2016 р.); 

3) представлено доповідь на тему: «Дослідницький інтерес як запорука 

формування майбутнього науковця» (доповідачі – О.С. Литвин, 

В.В. Прошкін) у межах факультетського наукового семінару «Наукові 

дослідження у ВНЗ: перспективи та можливості» (грудень 2016 р.); 

4) відкрито на Факультеті постійно діючу виставку видатних 

математиків (автор – Л.Ф. Василевич, грудень 2016 р. ); 

5) здійснено випуск «Математичної газети» магістрантами 

спеціальності «Математика» (квітень 2017 р.); 

6) організовано та проведено наукові семінари: 

 аспірантські семінари (Д.Л. Бучинська «Застосування хмарно орієнтованих 

технологій у процесі проектування мультимедійних освітніх ресурсів навчання 

майбутніх учителів початкової школи»,  М.А. Гладун «Розробка та впровадження 

електронних освітніх ресурсів у процесі навчання основ інформатики учнів почат-

кової школи», О.В. Дудник «Використання електронних бібліотечно-

інформаційних ресурсів в процесі підготовки молодших спеціалістів бібліотечної 

справи», А.С. Карпенко «Інформаційна система підтримки діяльності 

організаційно-навчаних підрозділів університету на базі google аpps», 

Г.А. Кучаковська «Використання сервісів соціальних мереж у процесі підготовки 

майбутніх учителів початкової школи», С.М. Співак «проектування хмаро 

орієнтованого навчального середовища підготовки майбутніх учителів 

інформатики» (вересень, жовтень 2016 р.); 

 «Математичні методи кількісної оцінки ключових професійних 

компетенцій викладача університету» (доповідач – Л.Ф. Василевич, грудень 

2016 р.); 

 аспірантські семінари (І.С. Степура «Гібридні лабораторії як засіб 

формування інженерного мислення у майбутніх бакалаврів комп’ютерних 

наук», В.В. Білоус «Ігрові моделі мобільних платформ як засіб розвитку 

критичного мислення дітей молодшого шкільного віку», М.А. Сабліна 

«Використання он-лайн сервісу LearningApps у підготовці бакалаврів 

спеціальності «Журналістика» (на прикладі спеціалізації «Реклама і зв’язки з 

громадськістю») (квітень 2017 р.). 

 участь у проведенні ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

інформатики, комп’ютерної графіки, комп’ютерної анімації, веб-дизайну,  

офісних технологій (січень-лютий 2017); в олімпіадах взяло участь 6 

співробітників кафедри ІТМД 

 

Навчання в аспірантурі / докторантурі:  

- Бодненко Д.М. – здобувач, тема «Хмаро орієнтовані технології навчання 

інформатичних дисциплін майбутніх учителів історії» (13.00.10), науковий 

консультант – проф. Морзе Н.В. 

- Буйницька О.П. – здобувач, тема «Система педагогічного проектування 

інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх 

соціальних педагогів» (13.00.10), науковий консультант – проф. Морзе Н.В. 
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- Бучинська Д.Л. – аспірант, тема «Застосування хмарних технологій для 

створення навчального мультимедійного контенту в процесі підготовки 

майбутніх вчителів початкової школи» (13.00.10), науковий керівник – доцент 

Вембер В.П. 

- Карпенко А.С. –  аспірант, тема «Інформаційна система підтримки діяльності 

організаційно-навчальних підрозділів університету на базі Google Apps» 

(13.00.10), науковий керівник – доцент Жильцов О.Б. 

- Рижко-Семенюк С.М.  – аспірант, тема «Проектування комп’ютерно-орієнто-

ваного середовища в процесі навчання інформативних дисциплін бакалаврів 

інформатики» (13.00.10), науковий керівник – доцент Жильцов О.Б. 

- Глобородько Г.Я. – аспірант, тема «Хмарні технології як засіб формування 

мультимедійної компетентності студентів спеціальності «Медіа-комунікації» 

(13.00.10), науковий керівник – проф. Морзе Н.В. (академічна відпустка) 

- Линьов В.К. –  аспірант, тема «Використання засобів ІКТ у процесі 

формування життєвих компетентностей учнів середньої школи» (13.00.10), 

науковий керівник – доцент Жильцов О.Б. 

- Остапенко М.В. –  аспірант, тема «Використання геосервісів при підготовці 

фахівців з екології» (13.00.10), науковий керівник доцент – Бодненко Д.М. 

- Сабліна М.А. –  аспірант, тема «Використання он-лайн сервісу LearningApps 

у підготовці бакалаврів спеціальності «Журналістика» (на прикладі 

спеціалізації «Реклама і зв’язки з громадськістю»)» (13.00.10), науковий 

керівник – доцент Буйницька О.П. 

- Степура І.С. – аспірант, тема «Гібридні лабораторії як засіб формування 

інженерного мислення у майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук» 

(13.00.10), науковий керівник – проф. Морзе Н.В.  

- Білоус В.В. – аспірант, тема «Ігрові моделі мобільних платформ як засіб 

розвитку критичного мислення дітей молодшого шкільного віку» (13.00.10), 

науковий керівник – проф. Морзе Н.В.  

- Гладун М.А. – аспірант, тема «Розробка та впровадження електронних 

освітніх ресурсів у процесі навчання основ інформатики учнів початкової 

школи» (13.00.10), науковий керівник – проф. Морзе Н.В. (закінчено 

аспірантуру в грудні 2016 р.) 

- Співак С.М. – аспірант, тема «Використання хмаро орієнтованого 

персоналізованого навчального середовища в системі підготовки майбутніх 

вчителів інформатики» (13.00.10), науковий керівник – проф. Морзе Н.В. 

(закінчено аспірантуру в грудні 2016 р.) 

- Кучаковська Г.А. –  аспірант, тема «Використання сервісів соціальних мереж 

у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи» (13.00.10), 

науковий керівник – доцент Бодненко Д.М. (закінчено аспірантуру в грудні 

2016 р.) 

 

Наукова робота зі студентами: 

- Студентські наукові гуртки : 

1) Використання ІКТ в освітньому процесі (кер. Бодненко Д.М.)  
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2) Комп’ютерні системи (кер. Абрамов В.О.) 

3) Математичні студії (кер. Радченко С.П.) 

4) Прикладна математика (кер. Василевич Л.Ф.) 

- Підготовка студентських публікацій – 76 

- Організація та проведення І етапу  Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальностей «Математика» та «Інформатика» (Астаф’єва М.М., Радченко 

С.П., Литвин О.С., Прошкін В.В., Абрамов В.О.) 

- Організація та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за 

напрямами «Математичні науки», «Інформатика та кібернетика», 

«Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація» (Абрамов В.О., 

Астаф’єва М.М., Литвин О.С., Василевич Л.Ф., Прошкін В.В.) 

- Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямами «Математичні 

науки», «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація», 

«Педагогічні науки» (Василевич Л.Ф., Астаф’єва М.М., Литвин О.С., 

Прошкін В.В.) 

- Участь у фестивалі STEАM-fest (Литвин О.С.) 

- Участь у Інтелектуальних змаганнях з інтернету речей «HACKATON: 

Будуємо нову школу» (Литвин О.С.) 

- Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з програмування (доц. 

Абрамов В.О.) 

- Участь у Міжнародній ІТ-олімпіаді «IT-Universe» (Гладун М.А.) 

- Участь у Конкурсі передових ідей і технологій «Інтернет речей» (Гладун М.А.) 

- Участь у Дванадцятій відкритій міжнародній студентській олімпіаді з 

програмування імені С.О. Лебедєва і В.М. Глушкова KPI-OPEN 2017 

(Яскевич В.О.)  

 

9.1.4. Організаційна робота 

 

Організаційна робота здійснювалась відповідно до плану кафедри та 

індивідуальних планів викладачів. Деякі напрями:  

1) Організація і регулярне проведення засідань кафедри з обговоренням 

запланованих й актуальних питань життєдіяльності кафедри – проведено 

13 засідань кафедри 

2) Контроль дотримання розкладу, стану і науково-методичного забезпечення 

навчальних занять за дисциплінами кафедри – доц. Машкіна І.В., Мазур 

Н.П. 

3) Участь у роботі Вченої ради факультету – Литвин О.С., доц. Прошкін В.В. 

4) Відвідування занять – Литвин О.С., Прошкін В.В., відвідано 15 занять. 

5) Профорієнтаційна робота  (детально представлено в розділі 3 цього звіту).  

6) Участь у спеціалізованих вчених радах: 

1. проф. Бушма О.В. – Д26.861.01 Державного університету 
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телекомунікацій. 

2. проф. Прошкін В.В. – Д26.133.06 Київського університету імені Бориса 

Грінченка, Д12.112.01 ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (м. Слов’янськ) 

7) Участь у роботі Грінченківської наукової зимової школи для аспірантів і 

докторантів у галузі знань «Освіта / Педагогіка» (Прошкін В.В., Мазур 

Н.П.) 
                

9.1.5. Висновки і  перспективи 

 

1. Індивідуальні плани викладачів та план роботи кафедри на 2016-2017 н.р. 

виконано в повному обсязі. 

2. Відзначається активна і результативна праця Прошкіна В.В., Литвин 

О.С., Астаф’євої М.М., Абрамова В.О., Вембер В.П., Василевича Л.Ф., 

Глушак О.М., Мазур Н.П., Машкіної І.В., Радченка С.П., Семеняки С.О., 

Гладун М.А., Кучаковської Г.А., Скоробрещук Г.М., Сабліної М.А. 

3. Не  достатньо виконується корпоративний науковий стандарт окремими 

викладачами кафедри. Необхідно активізувати наукову роботу викладачів 

кафедри, особливо публікацію наукових праць у виданнях, що входять до 

науковометричних баз Scopus i Web of Science. 

4. Недостатня активність науково-педагогічних викладачів у наукових 

конференціях. На наступний рік необхідно активізувати участь 

викладачів у наукових заходах (конференціях, семінарах, вебінарах, 

інтернет-конференціях тощо). 

5. У 2017-2018 н.р. забезпечити методичну, наукову та організаційну роботу 

з упровадження нової освітньої стратегії, зокрема, розробки 

організаційного та методичного забезпечення центрів розвитку 

компетентностей, усіх видів практик, особливо за новими навчальними 

планами, розробки електронних навчальних комплексів.  

6. Провести  роботу щодо оновлення кадрового складу з метою підвищення 

його якості. 

7. Ліцензувати нову спеціальність. Для цього необхідно підготувати 

ліцензійну справу, розробити навчально-методичне забезпечення, 

підготувати пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення  та 

посилити кадровий склад відповідними фахівцями. 

8. Приділити більше уваги до популяризації напрямів наукової роботи 

кафедри з метою залучення студентів до наукових гуртків кафедри. 

Зокрема в питанні обрання теми досліджень – в межах наукової теми 

кафедри, забезпечити обговорення їх результатів на наукових 

конференціях і оприлюднення в студентських виданнях. 
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9.2.Кафедра фінансів та економіки 
 

9.2.1 Кадровий склад 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри на 2016-2017 навчальний рік  

затверджено у такому  складі: 7 осіб, які працюють за основним місцем роботи 

та 5 осіб, які працюють за сумісництвом. Докторів наук – 3, з них 2 професора, 

кандидатів наук – 8, з них доцентів – 5. Штат навчально-допоміжного персоналу 

затверджено у кількості 0,5 ставки лаборанта.  

Діяльність кафедри у 2016-2017 навчальному році здійснювалася 

відповідно до нормативних документів університету, інструкцій, наказів та 

розпоряджень Міністерства освіти і науки України, згідно з посадовими 

обов'язками професорсько-викладацького складу, що регламентують роботу 

кафедри за основними видами. 

 

9.2.2. Навчальна робота 
 

Навчальна робота  на кафедрі  проводилася  згідно  з   переліком  

навчальних    дисциплін, закріплених за кафедрою, за індивідуальними планами 

викладачів та за розкладом навчальних занять.  

Фактичний кількісний стан навчальної роботи фіксувався у місячних 

табелях обліку виконаної роботи кожного викладача, обговорювався на 

засіданнях кафедри і узгоджувався з навчальною частиною факультету. 

Планування навчального навантаження здійснювалося відповідно до 

нормативів та вимог.  

Загалом план навчальної роботи кафедри у 2016-2017 навчальному році 

виконано у повному обсязі. 

 

9.2.3.Навчально-методична робота 

 

Навчально-методична робота планувалась і виконувалась всіма 

викладачами кафедри за індивідуальними планами, видами і нормами, що 

закріпленими рішеннями кафедри №1 від 30.08.2016р. та №8 від 01.02.2017р. 

Перероблено і оновлено 68 робочих програм дисциплін, розроблено 12 

нових робочих програм, розроблено 70 комплектів звітно-залікових матеріалів 

до екзаменів і заліків. Викладачі кафедри Жукова Ю.М., та Фещук М.Ю. 

розробили та сертифікували електронні курси   

 Економіка підприємства для спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування (Фінанси та кредит) ІІ курс (Жукова Ю.М.) 

 Економіка: Макроекономіка для спеціальності 073 Менеджмент ІІ 

курс (Жукова Ю.М.) 

 Основи підприємництва для всіх спеціальностей ІІ курс(Фещук 

М.Ю.).  

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює рецензування 

рукописів науково-практичних, навчально-методичних посібників, підручників, 
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наукових статей, підготовку відгуків на автореферати дисертацій на здобуття 

наукових ступенів докторів і кандидатів наук, опанування дисертаційних 

досліджень. 

Викладачами кафедри підготовлені та надруковані електронні такі 

методичні рекомендації: 

 
1. Програма виробничої  

практики (ІІ курс, 

напрям підготовки 

6.030508 «Фінанси і 

кредит») 

К.: Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2016.- 32 с. 

Зеліско І.М. 

2. Програма виробничої 

переддипломної  

практики (ІІІ курс, 

напрям підготовки 

6.030508 «Фінанси і 

кредит») 

К.: Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2016.- 32 с. 

Зеліско І.М.,  

Сосновська О.О. 

3. Програма виробничої 

переддипломної  

практики (4 курс, 

напрям підготовки 

6.030508 «Фінанси і 

кредит») 

К.: Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2016.- 33 с. 

Зеліско І.М.,  

Казак О.О., 

 

4. Програма виробничої 

переддипломної  

практики (6 курс, 

спеціальність 

8.03050801 «Фінанси і 

кредит»  

К.: Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2016.- 31 с. 

Зеліско І.М.,  

Казак О.О., 

Рамський А.Ю. 

5. Методичні рекомендації 

до написання курсової 

роботи з  дисципліни 

„Фінанси”  

К.: Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2016.- 24 с. 

Зеліско І.М. 

6. Методичні рекомендації 

до написання курсових 

робіт з дисципліни 

«Економіка і фінанси 

підприємств» 

К.:Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2016. –  23 с.  

 

Сосновська О.О. 

7. Методичні рекомендації 

до написання курсових 

робіт з дисципліни 

«Фінансовий аналіз» 

К.:Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2016. –  20 с.  

 

Васечко Л.І. 

8. Методичні рекомендації 

до написання курсових 

робіт з дисципліни 

«Корпоративні 

фінанси» 

К.:Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2016. –  31 с.  

 

Обушний С.М. 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації 

до підготовки і 

проведення 

комплексного 

державного іспиту для 

студентів напряму 

підготовки 6.030508 

«Фінанси і кредит» 

К.: Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2016. –  42 с. 

Зеліско І.М., 

Жукова Ю.М. 

Фещук М.Ю. 

 

Загалом план навчально-методичної роботи кафедри у 2016-2017 н. р. виконано 

в повному обсязі. 

 

 

9.2.4.Висновки і перспективи 

1. Індивідуальні плани викладачів та план роботи кафедри на 2016-2017 н. р. 

виконано в повному обсязі. 

2. Відзначається активна і результативна робота  Рамського А. Ю., Обушного 

С. М., Жукової Ю. М., Сосновської О.О., Васечко Л.І., Казак О.О. та Фещук 

М.Ю.  за всіма напрямами діяльності. 

3. Проблемними є такі напрями діяльності кафедри: 

- публікаційна активність кафедри і особливо деяких її членів, а також 

відсутність публікацій в наукометричних базах.  

-  незадовільні результати по наданню додаткових освітніх послуг. 

У подальшому стратегія розвитку науково-дослідної роботи кафедри 

передбачає: 

1. Посилити інтеграцію викладачів у міжнародне наукове середовище 

(очна участь у міжнародних конференціях за кордоном, публікації статей в 

іноземних виданнях та їх розміщення в міжнародних наукометричних базах). 

2. Поглиблення та розширення співробітництва з вітчизняними та 

зарубіжними підприємствами та організаціями. Скласти базу таких підприємств 

з контактними даними та переліком перспектив співпраці.  

3.  Започаткувати щорічну міжнародну науково-практичну onlinе-

конференцію із залученням вітчизняних та закордонних науковців і практиків з 

інших ВНЗ та наукових установ. 

4. На базі кафедри фінансів та економіки запровадити видання 

електронного збірника наукових праць «Наукові записки Київського 

університету імені Бориса Грінченка. Серія: Економічні науки». Залучати інші 

структурні підрозділи університету до створення інших серій, наприклад, 

«Серія: Філософські науки», «Серія: Педагогічні науки». В подальшому 

розміщення збірника в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та 

пошукових системах та отримання статусу «Електронне наукове фахове 

видання». Це дасть можливість публікувати результати наукових досліджень 

викладачів та студентів університету, а також розширить зв’язки кафедр из 
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науковцями з інших регіонів України та зарубіжжя, посилить співпрацю з 

місцевими організаціями, компаніями щодо практичних аспектів упровадження 

наукових досліджень. 

5. Активізувати роботу з організації міжнародної співпраці, зокрема для 

вирішення питання стажування викладачів у споріднених ВНЗ близького і 

далекого зарубіжжя, запровадити програму подвійних дипломів із 

закордонними ВНЗ, активізувати роботу з пошуку грантів та їх виконання. 

6. Активізувати залучення  студентів до науково-дослідної роботи 

кафедри. 

Належним чином організувати регулярний моніторинг за конкурсами на 

дослідні та науково-практичні гранти, організовані як вітчизняними фондами, 

так і міжнародними (Всесвітній Банк, Євросоюз і т.п.) й іноземними 

університетами. 

Необхідно прагнути до щорічного збільшення доходів кафедри фінансів 

та економіки від науково-дослідної роботи за грантами, а також і по лінії 

експертно аналітичних робіт і науково-дослідних робіт за договорами з 

господарюючими суб'єктами. 

 

 

9.3. Кафедра управління 

 

9.3.1.Кадровий склад кафедри 

 

 Згідно штатного розпису науково-педагогічний склад кафедри складав 

20,25 посад. На кафедрі працювало 15 осіб з них:  професорів, докторів наук  - 

3, доцентів, кандидатів наук -10, старших викладачів – 2. 

Аналіз:  науково-педагогічний склад кафедри створено згідно штатного 

розпису, заплановано відповідне навантаження, яке виконано у повному обсязі. 

Вдосконалення. Привести у відповідність фактичне навантаження 

викладачів із нормативами та вимогами. Для цього змінити штатний розпис у 

бік  збільшення кількості ставок. Оновити викладацький склад кафедри за 

рахунок залучення до викладацької роботи молодих науковців ( аспірантів), 

досвідчених практиків зі сфери освіти, держуправління, бізнесу тощо. 

 

 

9.3.2.Навчальна робота 

Розподіл навчального навантаження відбувався відповідно до нормативів 

та вимог. Усе заплановане навчальне навантаження виконано в повному обсязі. 

Аналіз:  заплановане навчальне навантаження виконане в повному обсязі. 
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Вдосконалення. Зміст навчальних занять потребує постійного оновлення за 

рахунок включення інформації про результати нових наукових розвідок,  

здійснених вітчизняними та зарубіжними авторами; запровадження нових 

фасилітативних, інтерактивних, практико-орієнтованих форм роботи, 

зменшення лекційних й збільшення тренінгових годин, перенесення частини 

занять в наукові лабораторії, науково-навчальні центри, професійні майданчики 

тощо; включення до навчальних програм нових професійно орієнтованих 

модулів спрямованих на формування у студентів професійної ідентичності вже 

на початку навчання. 

 

9.3.3 Навчально-методична робота 

 

Фахівцями кафедри управління були розроблені нові освітньо-професійні 

програми: 1) для спеціальності Менеджмент освітня програма 073.00.01 

Менеджмент організацій (освітній рівень перший (бакалаврський)); 2) для 

спеціальності 073 Менеджмент освітня програма 073.00.01 Менеджмент 

організацій та адміністрування (освітній рівень другий (магістерський)); 3) для 

спеціальності 073 Менеджмент освітня програма 073.00.03 Управління 

навчальним закладом (за видами) (освітній рівень другий (магістерський)); 

4) для спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня 

програма 281.00.01 Державне управління (освітній рівень другий 

(магістерський)). Зазначені програми схвалені до використання в освітньому 

процесі на засіданні випускової кафедри, на Вченій раді ФІТУ та затверджені 

Вченою радою Університету. 

На основі складових освітніх програм були розроблені та затверджені 

навчальні плани, складені за типовою формою, рекомендованою МОН 

України, та здійснено набір студентів на навчання у 2017-2018 навчальному 

році. 

Освітньо-професійні програми відповідають чинним нормативно-

правовим вимогам. Навчальні плани побудовано за принципами цілісності, 

логічної послідовності, комплексності, раціонального поєднання теоретичного 

навчання і практичної підготовки.  

Враховуючи сучасні тенденції у вищій освіті, вимоги Закону України 

«Про вищу освіту», нові освітні програми підготовки бакалаврів і магістрів за 

спеціальностями кафедри ґрунтуються на парадигмі вищої освіти, є за своїм 

характером студентоцентрованими,  заснованими на практико-орієнтованому 

навчанні. Серед програмних результатів навчання є такі, що зумовлені 

сучасними викликами ринку праці, а саме: «знає провідні і альтернативні теорії, 

концепції і моделі  сфери бізнесу та управління; здатний проводити 

комплексний і взаємозв’язаний аналіз характеристик організації і практик 



52 

менеджменту; розгляд бізнесу й управління в глобальному контексті; здатний 

оцінювати і порівнювати можливі варіанти дій і приймати відповідні рішення з 

урахуванням контексту і ситуації; вміє оцінювати і враховувати обмеження, 

можливості і загрози, присутні в тій або іншій управлінській ситуації; здатний 

ефективно взаємодіяти в якості менеджера зі співробітниками і колегами на 

усіх рівнях і в усіх функціональних сферах організації; вміє здійснювати 

моніторинг основних конкурентів організації у певному сегменті ринку, 

оцінювати конкурентоспроможність організації за стандартними методиками; 

здатний здійснювати профілактику конфліктних ситуацій та вирішення 

конфліктів; здатний ефективно працювати як самостійно, так і в якості члена 

команди».  

Кафедрою посилена увага до самостійної роботи студентів, до 

поліпшення її організаційного й методичного забезпечення, удосконалення 

системи моніторингу якості фахової підготовки, зокрема методик і механізмів 

об’єктивного вимірювання рівня сформованості фахових компетентностей. 

Науково-педагогічний персонал кафедри значну увагу приділяє 

модернізації навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності. В 

освітньому процесі ефективно використовуються мультимедійні програми, 

комп’ютерна техніка, інтерактивні дошки тощо.  

Для підготовки за спеціальностями кафедри  розроблено та оновлено: 

– навчальні та робочі навчальні програми дисциплін; 

– плани семінарських і практичних занять; 

– методичні матеріали до проведення семінарських та практичних занять; 

– методичні матеріали до написання курсових робіт; 

– дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з 

використанням інформаційних технологій); 

– списки рекомендованої літератури (основної і додаткової); 

– пакети комплексних контрольних робіт; 

– наскрізну програму практики та програми всіх видів практик; 

– методичне забезпечення атестації. 

– критерії оцінювання знань і вмінь студентів. 

Організація практичної підготовки студентів, програми і бази практик 

відповідають чинному «Положенню про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України». Базами практик є провідні державні, комунальні 

та приватні установи: Страхова компанія ПраТ «Скіфія»; ТОВ 

«БЕСТБРАЙДС»; ДП «Адідас Україна»; ТОВ «ВМФівент груп»; ТОВ «Медіа 

Консалтинг Груп»; ТОВ «Укрінтросервіс»; Інвестиційна компанія «Кінто»; 

«ШЕЛБІФРЕНДС БІТ»; ТОВ «Діатон»; Приватна аграрно-виробнича фірма 

«Аквамарін-К»; ПАТ «Страхова компанія «Провідна», Головне управління 
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державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві; Комунальне 

підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва; освітні 

організації та установи, та ін. 

По завершенні навчання випускники (бакалаври та магістри) проходили 

атестацію відповідно до Положення про порядок створення та організацію 

роботи Екзаменаційної комісії у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка від 27.02.2015 р. № 58, яке розроблено в Університеті, схвалено 

Вченою Радою вишу. До складу екзаменаційної комісії окрім представників 

професорсько-викладацького складу обов’язково входили представники 

роботодавців.  

Методичне забезпечення атестації відповідало нормативним вимогам. 

Навчальними планами підготовки: бакалаврів за спеціальністю 073.00.01 

Менеджмент проводився комплексний іспит за фаховим спрямуванням; 

магістрів за спеціальністю 8.03060101 Менеджмент організацій і 

адміністрування проводився комплексний іспит за фаховим спрямуванням і 

захист магістерської роботи; магістрів за спеціальностями 073.00.03 Управління 

навчальним закладом (за видами) та 281.00.01 Державне управління проводився 

захист магістерських робіт. Випусковою кафедрою розроблені та затверджені 

програми комплексного іспиту за фаховим спрямуванням, тематика 

магістерських робіт та методичні рекомендації щодо їх написання. 

Ефективне забезпечення навчально-методичної роботи здійснювалось 

шляхом використання не тільки традиційних джерел – підручників, навчально-

методичних посібників тощо, а й широкого використання електронних 

публікацій викладачів Університету, інформаційної мережі Internet. Студентам 

доступні усі навчальні та наукові публікації через внутрішню мережу Internet. 

Зокрема, у звітному періоді сертифіковано такі електронні курси: 

Антикризовий менеджмент (спеціальність Фінанси і кредит) – викладач 

Соболєва-Терещенко О.А.; Маркетинг (спеціальність Фінанси і кредит) – 

викладач Соболєва-Терещенко О.А.; Лідерство і робота в команді 

(спеціальність Менеджмент) – викладач Редько С.І.  На сьогодні всі курси, які 

викладаються за навчальними планами, мають розроблені методичні 

рекомендації, програми проміжного та підсумкового контролю знань з 

дисциплін. Викладачами кафедри розроблено ряд електронних навчальних 

курсів та модулів (у тому числі для бакалавріату з Менеджменту та інших 

спеціальностей), що розміщені в ресурсному центрі Факультету інформаційних 

технологій та управління.  

Для підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями кафедри на 

основі використання системи дистанційного навчання Moodle постійно 

оновлюються електронні навчальні курси, зорієнтовані на індивідуальне 
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оволодіння студентами навчальним матеріалом під керівництвом викладача, 

самостійно або у повноцінному дистанційному режимі. Електронні навчальні 

курси дають можливість більш широко забезпечувати студентів навчальними 

матеріалами, стимулюють їхню індивідуальну роботу та творчі пошуки. 

Аналіз: Було розроблено нові освітньо-професійної програми, розроблено 

та оновлено робочі навчальні програми відповідно до навчальних дисциплін. 

Вдосконалення. В освітньому процесі необхідно більш активно 

використовувати  мультимедійні засоби, комп’ютерну техніку, інтерактивні 

дошки тощо; оновлювати зміст дистанційного блоку навчання, 

використовувати нові інформаційні технології для практичного навчання й  

оцінювання студентів і слухачів; оновити бази практики в Україні та за 

кордоном ( Польща, Литва, Естонія). 

 

9.3.4. Наукова робота 

Науково-дослідна робота 

За планом наукової роботи на 2016 – 2017 навчальний рік передбачалось 

виконання кафедрою управління науково-дослідної роботи за темою 

«Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах 

міста Києва» (реєстраційний номер  0116U003994, термін виконання: 2016-2021 

н.р., керівник – Поспєлова Т.В.) 

У звітному періоді до виконання НДР були залучені всі викладачі 

кафедри управління. 

Результати науково-дослідної роботи: 

На теоретико-методологічному рівні  

1. Дослідження теоретичних засад реформування механізмів управління 

соціально-економічним розвитком країни в  умовах сталого розвитку (Орлова 

Н.С.) 

2. Розвиток концептуальних положень щодо вдосконалення механізмів 

сталого розвитку на центральному, регіональному, галузевому рівнях та рівні 

підприємств в соціальній та економічній сферах для прийняття та реалізації 

ефективних управлінських рішень (Орлова Н.С.) 

3. Формування науково-методичних підходів щодо розвитку регіонів в 

умовах сталого розвитку та євроінтеграції (Марухленко О.В.) 

4. Інформаційно-методичне забезпечення управлінської діяльності 

керівників закладів середньої освіти м.Києва (Панченко А.Г.) 

5. Розвиток концептуального підходу до управління професійним 

розвитком сучасних менеджерів освіти (Поспєлова Т.В.) 

6. Розроблено процедуру проведення відбору на заміщення вакантної 

посади директора комунального комплексного позашкільного навчального 

закладу «Київський міський будинок учителя» та директора 

загальноосвітнього навчального закладу міста Києва (Поспєлова Т.В.) 
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7. Дослідження теоретичних засад механізмів регулювання молодіжної 

зайнятості (Акіліна О.В.) 

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено в 

Університеті Грінченка 

Конкурс науково-практичних проектів, чотири напрями (номінації) : 

проект розвитку бізнесу, проект освіти нового формату, проект розвитку 

факультету, ефективний соціальний проект (Павлюк В.В.) 

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено в м. 

Києві 

1. Створення та запуск інтелектуальної платформи G-HUB: співпраця 

бізнесу і університетів (Павлюк В.В.) 

2. Розроблення інструменту оцінювання діяльності закладів загальної 

середньої освіти в умовах реформування української школи (методичні 

рекомендації) (Панченко А.Г.) 

3. У співробітництві із Департаментом освіти і науки,   молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської  міської державної 

адміністрації) впроваджено процедуру проведення відбору на заміщення 

вакантної посади директора комунального комплексного позашкільного 

навчального закладу «Київський міський будинок учителя» та директора 

загальноосвітнього навчального закладу міста Києва (Поспєлова Т.В.) 

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено на 

міжнародному рівні 

У межах Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, 

інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership 

Intelligence and Talent Encouraging) Поспєлова Т.В. підготувала  навчальний 

посібник: «Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу середньої 

освіти» 

Статті у наукових виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science 

Orlova N., Ivashchenko A.  Comparative analysis of some EU and EU 

associated countries to identify the phenomenon of business development in post-

socialist countries // Економічний часопис XXІ. – 2017. – 163(1-2(1)).  (Scopus) 

Статті у наукових виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних (окрім Scopus та Web of Science) 

Іваницька Ольга, Редько Сергій, Панченко Алла. Державні фінансові 

механізми сприяння здобуттю вищої освіти у США. Неперервна професійна 

освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. 2016, 3-4(48-49), с. 71-

75  (Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar) 

Редько Сергій. Формування корпоративної культури загальноосвітнього 

навчального закладу: управлінський аспект. Педагогічний процес: теорія і 
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практика. Науковий журнал. 2017, 1(56), с. 22-27 (Index Copernicus, РІНЦ, 

Google Scholar, InfoBase  Index) 

Тимчик О.А., Бєлая О.М. До питання про економічний аспект 

протестантизму. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2017, вип. 130, ч. 

ІІ. С. 54-63.   (Index Copernicu) 

Іваницька Ольга, Панченко Алла, Панченко Ганна. Експертне оцінювання 

діяльності педагога в закладі середньої освіти з використанням ІКТ. 

Педагогічний процес: теорія і практика. Науковий журнал. 2017, 2(57), с. 107-

113 (Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar) 

 

Статті у наукових виданнях, включених до затвердженого переліку 

МОН України 

№ ПІБ Вихідні дані статті 

1 Редько Сергій.  До проблеми вимірювання лідерського потенціалу 

керівника навчального закладу. Вища освіта України. 

Теоретичний та науково-методичний часопис, 2016, № 4, 

с. 71-75 

2 Редько Сергій.  Формування корпоративної культури навчального закладу 

на засадах лідерства.  Вища освіта України. Теоретичний 

та науково-методичний часопис, 2017, № 2, с. 31-34 

3 Орлова Н.С. Оцінка рівня та стану забезпечення населення соціальним 

захистом в Україні // Збірник наукових праць Донецького 

державного університету управління «Сучасні проблеми 

державного управління в умовах системних змін». Серія 

«Державне управління». Т. ХVIІ, вип. 298. – Маріуполь, 

ДонДУУ, 2016. - с. 11-19 

4 Орлова Н.С., 

Поспєлова Т.В. 

Програмно-цільовий механізм державного регулювання 

соціальної сфери // Наукові праці: наук. журн. / Черном. 

нац. ун-т. ім. Перта Могили: ред. Кол. : Ємельянов В.М. 

(голова)[та ін..]. – Миколаїв, 2017. – Т.290. – 152 с. – 

(Державне управління: вип.. 278) 

5 Акіліна О.В. Актуальні проблеми державного регулювання ринку 

праці в Україні / О.В. Акіліна  // Статистика України. – 

2017. – №1. – С. 90–97 

6 Павлюк 

Валерій 

Примирення на Сході України: об’єктивна неможливість 

та неминучість встановлення 

Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних 

трансформацій. Збірник статей. Випуск 2. – Київ: 
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Український інститут стратегій глобального розвитку і 

адаптації, 2016. – С. 208-205 

7 Марухленко 

О.В. 

Планування інвестицій в інноваційну продукцію на основі 

матриці інноваційного потенціалу регіону Вісник 

Дніпропетровського університету. Серія: менеджмент 

інновацій, 24 (7). – С.  229-237. ISSN 2409-7101 

8 Марухленко 

О.В. 

Механізм державного регулювання економіки: сутнісний 

аспект Вісник Хмельницького національного 

університету, 2 (2).с. 56-60. ISSN 2226-9150 

9 Гладкова В.М. Менеджер освітнього закладу: професіоналізм та 

професійна компетентність / В.М. Гладкова, О.В. Лівшун 

// Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – 

Київ, 2016. – Випуск 89. – Частина 2. – С. 32 – 38. 

Підготовка і видання: монографій, підручників, навчальних 

(навчально-методичних) посібників для студентів вищих навчальних 

закладів 

№ ПІБ Вихідні дані 

1 Орлова Н.С. Інвестиційна стратегія розвитку залізничної галузі 

України. Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів 

підприємництва реального сектору економіки: 

колективна монографія за заг. ред. В.П. Ільчука. – 

Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 272 с. 

2 Орлова Н.С., 

Поспєлова Т.В. 

Методичні рекомендації до виконання магістерських 

робіт  (для  студентів  спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування (Державне 

управління)другого освітнього рівня  «магістр») / 

уклад.: Н.С. Орлова, Т.В. Поспєлова, – Київ: КУБГ, 

2017. – 40 с. 

3 Акіліна О.В. Социальная экономика: теория и практика: 

колективна монографія . – Agenda Publishing House, 

Coventry, United Kingdom, 2017. –140 с. – С.60-71 

4 Гладкова В.М. Акмесинергетичні засади до вивчення та 

проектування особистісно-професійного  розвитку 

людини / В.М. Гладкова, С.Д. Пожарський // Сучасні 

акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні 

та прикладні аспекти : моногр. / редкол. 

В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова. – К. : 

Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 749 – 771. 

5 Гладкова В.М. Професійний розвиток та вдосконалення менеджерів 

вищих навчальних закладів / В.М. Гладкова // 

Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-
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методологічні та прикладні аспекти : моногр. / 

редкол. В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова. 

– К. : Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 790 – 

815. 

6 Гладкова В.М. Акмеологічні аспекти корпоративних систем 

управління кар’єрою у комерційному секторі / 

В.М. Гладкова, Е.В. Гладков // Сучасні акмеологічні 

дослідження: теоретико-методологічні та прикладні 

аспекти : моногр. / редкол. В.О. Огнев’юк, 

С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова. – К. : Київ. Ун-т ім. Б. 

Грінченка, 2016. – С. 877 – 897. 

 

Участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, 

семінарах, тощо 

№ ПІБ Вихідні дані 

1.  Редько 

Сергій  

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет 

і лідерство», 24 травня 2017 р., м. Київ 

2.  Орлова Н.С. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток 

професійних компетентностей державних службовців: 

комунікативний аспект», 14 жовтня 2016, НАДУ при 

Президентові України, м. Київ 

3.  Орлова Н.С. Науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми 

регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє» 03 березня 2017 

р., КНЕУ, м. Київ 

4.  Орлова Н.С. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

державного управління в умовах реформування: проблеми та 

перспективи» 18-19 квітня 2017 року, м. Маріуполь  

5.  Орлова Н.С. Семінар «Міжнародні грантові програми: можливості для 

наукових досліджень», 5 квітня 2017 КУБГ 

6.  Орлова Н.С. Семінар «The EU`s Comprehensive Approach to External 

Conflict and Crisis Management», 9-13 april 2017, Kyiv 

7.  Орлова Н.С. Міжнародна науково-практична конференція «Управління 

економічними процесами: сучасні реалії і виклики», 

Мукачево, 22-23березня, 2017 

8.  Орлова Н.С. Круглий стіл «Міжнародна співпраця громадських 

організацій та закладів освіти задля поширення методу 

ненасильницького спілкування» , 27 червня 2017, КУБГ 

9.  Акіліна 

О.В. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сталий 

розвиток в умовах глобальних викликів», Харків, 1-8 квітня 

2017, Харків. нац. ун-т міськ. господарства ім. О.М Бекетова 

та ін.  

10.  Акіліна 

О.В. 

 

Науково-практична конференція «Євроінтеграційні та 

глобальні аспекти економічного розвитку», м. Київ, 23 

травня 2017 р., Київський університет імені Бориса 

Грінченка 
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11.  Акіліна 

О.В. 

Міжнародна науково-практична конференція «Європейські 

студії в Україні: здобутки, виклики і перспективи», м. Київ, 2 

червня 2017 року, Українська Асоціація викладачів і 

дослідників європейської інтеграції  

12.  Акіліна 

О.В. 

 

XXХІІІ Міжнародна    науково-практична інтернет-

конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на 

початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», м. 

Переяслав-Хмельницький, 30-31 грудня 2016 року, 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди 

13.  Павлюк 

В.В. 

Jean Monnet International Workshop 2017 «The EU`s 

Comprehensive Approachto External Conflictand Crisis 

Management”, 9-13 april 2017, Kyiv  (Certificate of Attendence) 

14.  Павлюк 

В.В. 

Навчання в Civil and political school вересень-жовтень 2016 р. 

(The diploma of expert 21/10/2016) 

15.  Яковенко 

І.В. 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Організація та управління охороною здоров’я» (18-20 

жовтня 2016 року) 

16.  Яковенко 

І.В. 

Міністерство освіти і науки України Київська міська 

державна адміністрація, Київський університет імені Бориса 

Грінченка «Євроінтеграційні та глобальні аспекти 

економічного розвитку України»  науково-практична 

конференція (23 травня 2017 р.) 

17.  Яковенко 

І.В. 

«Правові та організаційні засади паліативної допомоги в 

Україні»  (11 листопада 2016р., НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ 

УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л.ШУПИКА, ВГО 

«АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ», ВГО 

«УКРАЇНСЬКА ЛІГА РОЗВИТКУ ПАЛІАТИВНОЇ ТА 

ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ) 

18.  Тимчик. 

О.А. 

Міжнародна науково-практична конференція «Вплив 

Реформації на державотворення та економічний розвиток: 

уроки для України», м. Київ, 26 травня 2017 р., Інститут 

міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за сприяння IPR Group  

19.  Орлова Н.С. Науковий семінар для студентів «Наукові дослідження у 

ВНЗ: перспективи та можливості» (2 грудня 2016 р.) 

20.  Акіліна 

О.В. 

Науковий семінар для студентів «Наукові дослідження у 

ВНЗ: перспективи та можливості»  (2 грудня 2016 р.) 

21.  Марухленко 

О.В. 

V Міжнародна науково-практична конференція (12-14 

травня 2017, м. Хмельницький) 

22.  Панченко 

А.Г.  

Міжнародний українсько-чеський практичний семінар «На 

шляху до інклюзії», (27-29 березня 2017, м. Київ) 

23.  Панченко Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки 
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А.Г. менеджерів освіти до реалізації концепції «Нова українська 

школа», 14 квітня 2017, м. Київ 

24.  Поспєлова 

Т.В. 

Семінар «The  EU`s  Comprehensive  Approach  to External 

Conflict and Crisis Management» (9-13 april 2017, Kyiv) 

25.  Поспєлова 

Т.В. 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет 

і лідерство» (24 травня 2017 р., м. Київ) 

26.  Поспєлова 

Т.В. 

Семінар «Міжнародні грантові програми: можливості для 

наукових досліджень» (5 квітня 2017 КУБГ) 

27.  Поспєлова 

Т.В. 

Круглий стіл «Міжнародна співпраця громадських 

організацій та закладів освіти задля поширення методу 

ненасильницького спілкування» (27 червня 2017, КУБГ) 

28.  Акіліна 

О.В. 

Круглий стіл «Міжнародна співпраця громадських 

організацій та закладів освіти задля поширення методу 

ненасильницького спілкування» (27 червня 2017, КУБГ) 

29.  Михацька  

А.В. 

Круглий стіл «Міжнародна співпраця громадських 

організацій та закладів освіти задля поширення методу 

ненасильницького спілкування» (27 червня 2017, КУБГ) 

30.  Гладкова 

В.М. 

Круглий стіл «Міжнародна співпраця громадських 

організацій та закладів освіти задля поширення методу 

ненасильницького спілкування» (27 червня 2017, КУБГ) 

31.  Акіліна 

О.В. 

Круглий стіл «Корпоративна соціальна відповідальність» (06 

грудня  2016, КУБГ) 

32.  Поспєлова 

Т.В. 

Круглий стіл з професором П’єром-Паоло Мальйокою 

«Проблеми та перспективи управління в економічній та 

соціальній сфері» (вересень 2016, КУБГ) 

33.  Михацька  

А.В. 

Круглий стіл з професором П’єром-Паоло Мальйокою 

«Проблеми та перспективи управління в економічній та 

соціальній сфері» (вересень 2016, КУБГ) 

34 Гладкова 

В.М. 

V Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія: 

наука ХХІ століття» (26 жовтня 2016 року, м. Київ) 

35 Гладкова 

В.М. 

V1 Міжнародна науково-практична конференція 

«Становлення особистості професіонала: перспективи й 

розвиток» (24-25 березня 2017 р., м. Одеса) 

36 

 

Гладкова 

В.М. 

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: 

Історія, теорія, технології» (28 квітня 2017 року, м. Київ) 

 

Наукова роботи кафедри зі студентами 

 

У таблиці наведено список студентських публікацій (одноосібних та у 

співавторстві з викладачами): 

№ ПІБ Вихідні дані Науковий 

керівник (ПІБ, 

посада кафедра/ 

НДЛ) 
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1 Вишневська 

К. В.  

(слухач ПК) 

Прийняття управлінських рішень у виховній роботі в 

умовах євроінтеграції України. ІІІ Регіональної 

науково-практичної конференції «Інноваційний 

розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, 

знахідки», 16 лютого 2017, КУБГ 

Орлова Н.С., 

професор 

кафедри 

управління 

2 Мінєєва О.О. 

Магістр, 

спеціаль-

ність 

«Менедж-

мент» 

Корпоративна соціальна відповідальність компаній 

 України в умовах сталого розвитку. ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Стратегічні 

пріоритети в ХХІ столітті», м. Київ, 14-15 лютого 

2017 

р.https://euroconf.org/index.php/scuw/issue/viewIssue/SP

%20XXI%202017/14 

Орлова Н.С., 

професор 

кафедри 

управління 

 

3 Шакович 

Е.С. 

Магістр, 

спеціаль-

ність 

«Менедж-

мент» 

Роль информационно-коммуникационных технологий 

в образовании. ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті» 

(м. Київ, 14-15 лютого 2017) 

р..https://euroconf.org/index.php/scuw/issue/viewIssue/S

P%20XXI%202017/14 

Орлова Н.С., 

професор 

кафедри 

управління 

 

4 Каменчук 

І.Ю 

Магістр 

спеціаль-

ність 

«Менедж-

мент»  

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ. Міжнародна  науково-практична 

конференція «Управління економічними процесами: 

сучасні реалії і виклики» (м. Мукачеве, 22-23 березня 

2017 р.) 

Орлова Н.С., 

професор 

кафедри 

управління 

 

5 Костюченко 

А.І. 

Магістр 

спеціаль-

ність 

«Менедж-

мент» 

Крос-культурний менеджмент в умовах управління 

національним господарством Міжнародна  науково-

практична конференція «Управління економічними 

процесами: сучасні реалії і виклики» (м. Мукачеве, 

22-23 березня 2017 р.) 

Орлова Н.С., 

професор 

кафедри 

управління 

 

6 Польченко 

А. С. 

Магістр 

спеціаль-

ність 

«Менедж-

мент» 

СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ В СТИЛІ КОУЧИНГУ 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Концептуальні шляхи розвитку: педагогічні науки» 

(м. Дніпро, 12-13 травня 2017 р.) 

Орлова Н.С., 

професор 

кафедри 

управління 

 

7 Запорожець 

А.О.,  

Коваль Т.О., 

бакалавр 

спеціаль-

ність 

«Менедж-

мент» 

Бізнес-план по відкриттю фудбоксу шаурми // 

Сучасна фінансова політика України: проблеми та 

перспективи: Матеріали ІV Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції, м.Київ, 

23 листопада 2016 року / Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 2016. – С.  12-13 

Акіліна О.В., 

доцент кафедри 

управління 

8 Катерного 

С.В. 

бакалавр 

спеціаль-

Бізнес-план удосконалення студентської їдальні // 

Сучасна фінансова політика України: проблеми та 

перспективи: Матеріали ІV Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції, м.Київ, 

Акіліна О.В., 

доцент кафедри 

управління 

https://euroconf.org/index.php/scuw/issue/viewIssue/SP%20XXI%202017/14
https://euroconf.org/index.php/scuw/issue/viewIssue/SP%20XXI%202017/14
https://euroconf.org/index.php/scuw/issue/viewIssue/SP%20XXI%202017/14
https://euroconf.org/index.php/scuw/issue/viewIssue/SP%20XXI%202017/14
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ність 

«Менедж-

мент» 

23 листопада 2016 року / Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 2016. – С.  14-15 

9 Костюченко 

А.І. 

Магістр 

спеціаль-

ність 

«Менедж-

мент» 

Процесний підхід в управлінні // Сучасна фінансова 

політика України: проблеми та перспективи: 

Матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції, м. Київ, 23 листопада 2016 

року / Київський університет імені Бориса Грінченка, 

2016. – С.  103-105 

Акіліна О.В., 

доцент кафедри 

управління 

 

 

 Студентські наукові гуртки 

Протягом навчального року на кафедрі управління функціонував 

науковий гурток «Школа управлінця». Роботою гуртка керувала старший 

викладач кафедри, кандидат економічних наук Соболєва-Терещенко О.А. 

Чисельний склад – 10 студентів. Періодичність роботи – 1 раз на місяць. 

Результати досліджень студентів презентувались на засіданнях гуртка у вигляді 

доповіді:  Ямбулатов М., Сиренко К.(Мб-1-15-2.0д) – м. Київ, КУБГ, жовтень 

2016 р.; Сиренко К., Ванеєва А., Іванців О. (Мб-1-15-2.0д) м. Київ, КУБГ, 

листопад 2016 р. 

 

 

Участь в опонуванні дисертацій, рецензування статей і монографій, 

підготовка відгуків на автореферати дисертацій 

Науково-педагогічний персонал кафедри управління активно співпрацює 

з науковцями інших навчальних закладів. Науковці кафедри беруть участь в 

опонуванні дисертацій, рецензуванні наукових  статей і монографій,   

складають відгуки на автореферати дисертацій.  

Наукове стажування викладачів за кордоном: 

Професор Орлова Н.С. пройшла стажування за програмою «Інструменти 

підтримки мобільності науковців в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 

роки» (м. Лодзь, Польща, листопад 2016) 

Підтверджено авторське право на такі наукові публікації: 

Акіліна О.В. Навчальний посібник «Економіка праці та соціально-трудові 

відносини». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №72631 від 

30.06.2017 

Редько С.І. Навчальний посібник «Лідерські здібності керівника у сфері 

освіти: діагностика та розвиток». Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір №72643  від 30.06.2017 

Аналіз наукової роботи кафедри:  протягом року зроблено суттєвий 

внесок у реалізації наукової теми кафедри. Опрацьовано теоретико-
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методологічні засади «Удосконалення механізмів управління в економічній та 

соціальній сферах міста Києва». Практичні результати наукових досліджень 

впроваджено в Університеті Грінченка, місті Києві, частково – на 

міжнародному рівні. Протягом року надруковано 14 статей, 4 розділи до 

монографій та підручників, викладачі презентували свої дослідження більше 

ніж на 30 наукових заходах ( конференції, круглі столи тощо). Активно 

залучалися до наукової роботи й студенти. 

Вдосконалення.  Потрібно взяти участь у конкурсах на отримання наукових 

грантів, участі в міжнародних програмах обміну студентами та викладачами, 

програмах ПК в інших Університетах України та Європи. 

 

9.3.5. Організаційна робота 

Згідно плану роботи кафедри управління обов’язки по кафедрі було 

розподілено  між штатними викладачами: 

 

№ 

з/п 

Вид діяльності ПІБ 

співробітника 

1. Навчально-методична робота 

 

Панченко А.Г., 

Гладкова В.М. 

 

2. Практика 

 

Федотов О.О., 

Павлюк В.В. 

3.  Наукова робота Орлова Н.С., 

Поспєлова Т.В. 

4. Соціально-гуманітарна Логачова С.С. 

5. Міжнародна співпраця Линьов К.О. 

6. Акредитація і ліцензування Панченко А.Г. 

7. Профорієнтація Панченко А.Г., 

Павлюк В.В. 

8. Профком Логачова С.С. 

 

Додатково викладачі кафедри були залучені до інших видів 

організаційних робіт: 

- проф. Поспєлова Т.В., проф. Гладкова В.М. і проф. Орлова Н.С., доцент 

Акіліна О.В. – члени Вченої ради ФІТУ; доцент Акіліна О.В. – Вчений секретар 

факультету; проф. Гладкова В.М. – член Вченої ради університету; 

- доцент Акіліна О.В. – відповідальна за наукову роботу на факультеті, 

Голова трудового колективу факультету; 
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- проф. Поспєлова Т.В. – участь у складі комісії конкурсі на заміщення 

вакантних посад директорів шкіл м. Києва; 

- проф. Гладкова В.М. – дійсний член громадської організації «Українська 

академія акмеології», очолює секцію «Акмеологія управління» та є головним 

редактором наукового журналу «Неперервна освіта: акмеологічні студії»; 

- доц. Павлюк В.В. і доц. Федотов О.О. – створення на Факультеті 

інформаційних технологій та управління G-HABу – інтелектуального 

освітнього простору; 

- всі викладачі кафедри брали участь у заходах в рамках 

профорієнтаційної роботи. 

Аналіз організаційної роботи кафедри: Організаційна робота 

виконувалася згідно  плану роботи кафедри та розподілу обов’язків між 

штатними викладачами. 

Вдосконалення. Більш ефективним буде розподіл організаційної 

діяльності за проектною структурою ( за винятком наукової роботи, 

керівництво якою закріплюється за керівником наукової теми кафедри). 

 

 

9.3.6. Забезпечення Програми підвищення кваліфікації керівників 

навчальних закладів м.Києва 

6 жовтня 2016 року під час Настановної конференції щодо проведення 

програми ПК на підставі наказів районних управлінь освіти м. Києва було 

зараховано 377 учасників.  

Учасники Програми проходили курсову підготовку за особисто 

складеними індивідуальними планами. Курси ПК передбачали засвоєння 

учасниками  навчальних модулів Програми ПК в обсязі 180 академічних годин 

(6 кредитів) – 90 академічних годин (3 кредити), залежно від категорії 

учасників програми ПК - виконання і захист випускної творчої роботи. 

Формування індивідуальних навчальних планів здійснювалось шляхом обрання 

учасниками Програми навчальних модулів на основі індивідуальних 

навчальних потреб зі врахуванням власних часових можливостей.  

У рамках програми  за період з 11 жовтня 2016 року по 31 березня 2017 

року проведено 186 модулів,  на яких розглянуто та обговорено 112 тем: 

 тренінгів – 82,  

 майстер-класів – 20, 

 тематичних дискусій – 13;  

 виїзних сесій – 38,  

 семінарів – 13,  

 семінарів-захистів випускних робіт –18, 

 Регіональні науково-практичні конференції -2, 
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 Настановна та 4 підсумкові конференції. 

Разом із викладачами ІППО проведено фахові модулі для керівників-

викладачів; зібрано теми випускних робіт, створено групи та призначено 

наукових керівників для захисту випускних робіт слухачів курсів на 18 

семінарах-захистах.  

Модульне наповнення навчального плану Програми забезпечувала 

оновлена, здатна до інноваційності професійна  команда з 26 викладачів 

кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка:  44 доктори наук, 13 кандидатів 

наук. На семінари-зустріч зі слухачами Програми були запрошені відомі 

освітні експерти, практики та науковці м.Києва та України.  

Найпопулярнішою практико-спрямованою формою проведення 

навчальних модулів у цьому році стали виїзні сесії: було організовано та 

проведено 38 сесій у навчальних закладах м. Києва.  

У рамках Програми ПК відбулося 2 науково-практичні конференції: ІV 

Регіональна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 

управління сучасною столичною школою» (101 учасник Програми). У ході ІІI 

Регіональної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток 

навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки» було зареєстровано 105 

учасників Програми підвищення кваліфікації. 

Програма ПК має  свою власну сторінку на сайті Факультету 

інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса 

Грінченка, на якій проходила реєстрація слухачів та розміщувалась вся 

необхідна інформація, а саме: розклад занять  помісячно, оголошення, фото 

звіти тощо. Сторінка мобільна, підготовлені новий дизайн та нові рубрики 

Програми, зокрема електронний навчально-тематичний план та анотації до 

навчальних модулів, викладені матеріали  з управлінського педагогічного 

досвіду тощо. 

Оновлена електронна база організації процесу навчання, до якої входять: 

база учасників, документація (електронні варіанти індивідуальних планів 

учасників, відомості модулів тощо), розклад занять, електронна скринька для 

спілкування. Реєстрація учасників Програми ПК на навчальні модулі 

здійснювалась шляхом заповнення реєстраційної форми в електронному 

вигляді (через портал Університету на сторінці ПК керівників НЗ) не пізніше, 

ніж за день до дати проведення навчального модуля. 

Учасникам Програми було запропоновано формат дистанційного 

навчання та методичне забезпечення у вигляді посібників до тренінгів 

викладачів кафедри. Учасники Програми мали можливість  висловлювати свої 

думки, ділитися враженнями та оцінювати роботу викладачів і запрошених 

експертів після кожного модуля. 

Після завершення Програми було проведено 4 науково-практичні 

підсумкові конференції. На конференціях учасники давали оцінку роботи 
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Програми під час анонімного анкетування. Підсумкові діагностичні анкети 

розроблено та опрацьовано командою, що забезпечує роботу ПК керівників НЗ 

м.Києва протягом останніх 9 років.  

Кожного року кафедра за результатами навчального сезону Програми ПК 

проводить таке анкетування і ретельно вивчає і аналізує результати, побажання, 

зауваження учасників Програми підвищення кваліфікації. У звітному періоді 

більшість учасників позитивно оцінили Програму підвищення кваліфікації 

керівників навчальних закладів м. Києва.  

Аналіз:  ПК на підставі наказів районних управлінь освіти м. Києва було 

зараховано 377 учасників. 186 модулів,  на яких розглянуто та обговорено 

більше112 тем. 

Вдосконалення. Збільшити кількість спікерів-практиків, розробити нові освітні 

модулі для реалізації завдань Закону про освіту й Концепції «Нова українська 

школа». Оновити зміст й формат навчання керівників ЗНЗ.  
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Аналітичні висновки, пропозиції і перспективи на майбутнє 

 

Проаналізувавши діяльність факультета і відзначивши досягнення та 

невирішені проблеми в кожному розділі, в загальному висновку пропонується 

повернутися до Перспективної Програми розвитку факультету на 5 років і 

звірити чого ми досягли, а над чим ще потрібно попрацювати. 

 

1. Створення простору надання якісної освіти європейського рівня. 

 

Якість освітніх програм.  

 

Оновлено згідно вимог нової освітньої 

стратегії. 

Якість науково-педагогічних кадрів. Продовжуємо працювати. 

Практико-орієнтоване навчання. Затверджено нові освітні програми, 

ядром яких є практична складова, 

орієнтація  на сучасний ринок праці. 
Оновлення змісту навчальних 

дисциплін. 

Підвищення рівня мовних 

компетентностей.  

Збільшено кількість годин в нових 

навчальних планах для іноземних 

мови. Охочі відвідували в минулому 

році курси української мови та курси 

англійської мови. Продовжуємо 

працювати. 

Інноваційні педагогічні методики.  Проведено в минулому році Фестиваль 

освітніх методик, які були дуже 

корисними для викладацького складу. 

Запроваджено взаємовідвідування 

занять 

Культурний рівень викладачів і 

студентів 

За рік проведено багато заходів щодо 

підвищення культурного рівня. 

Продовжуємо працювати. 

Сучасне лабораторне обладнання. Оновлюється. Продовжуємо 

працювати. 

 

2.Створення конкурентоздатного іміджу Факультету та Університету 

 

Навчання, засноване на дослідженнях. Продовжуємо працювати. 

Науково-методична допомога 

молодим ученим і студентам. 

Активізована за допомогою 

проведеного циклу науково-

методичних семінарів. 

Співпраця з провідними ІТ-

компаніями. 

Налагоджена співпраця з двома ІТ-

компаніями.  

Практико-орієнтовані студентські 

курсові та дипломні роботи. 

Продовжуємо працювати. 

Передбачено в процесі реалізації нової 

освітньої стратегії. 

Міжкафедральний взаємообмін Реалізується на загально 
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результатами наукових і методичних 

досліджень. 

факультетських заходах, семінарах та 

нарадах. 

Банк найуспішніших проектів у 

навчальних закладах України та світу. 

Створено такий банк, але проведено 

лише один семінар. Продовжуємо 

роботу. 

Інформаційний портал інноваційних 

пропозицій і досліджень учених та 

запитів підприємств на наукові 

розробки. 

Залишається актуальним. 

Створення інформаційно-аналітичних 

систем.  

На факультеті запроваджено 

експеримент «Розумний університет», 

всі підготовчі етапи завершено. Запуск 

очікується у серпні 2017. 

Співпраця з провідними бізнес-

компаніями та спільні проекти. 

Співпраця налагоджується через 

створення нових баз практик та 

договорів співпраці. 

 

3.Створення творчого інноваційно-наукового дослідницького 

середовища 

Підтримка Кодексу корпоративної 

культури Університету 

Підтримала переважна більшість 

співробітників та студентів. 

Участь у загально університетських 

проектах і заходах 

Підтримуємо та беремо участь. 

Активна профорієнтаційна робота Продовжуємо працювати. Маємо 

покращення результатів набору. 

Запровадження студентських 

інформаційних форумів 

Продовжуємо працювати. 

Співпраця з роботодавцями, 

моніторинг ринку праці, розвиток 

системи працевлаштування. 

Продовжуємо розширяти контакти з 

роботодавцями. 

Активізація участі в міжнародних 

проектах 

Завершено проект програми TEMPUS 

(ELITE). Подано декілька грантових 

заявок. Продовжуємо працювати.  

Нові формати програм Соціального 

проекту «З Києвом і для Києва». 

Активно беремо участь. Продовжуємо 

працювати над новими форматами. 

Комерційні проекти Продовжуємо працювати. На сьогодні 

результати незначні, зроблені перші 

кроки та аналіз помилок. 

Платформа для спілкування з 

успішними особистостями. 

Запроваджено цикли гостьових лекцій, 

які користуються успіхом.  

Галерея видатних науковців світу Створено. 
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Рік тому були визначені сильні сторони, які у більшості своїй  факультет 

має від Університету. І це дійсно так, минулий рік підтвердив, що мати такі 

сильні сторони  є великим бонусом на старті. Зокрема:  

Сильні сторони Реалізація 

Позитивний імідж сучасного 

університету. 

Факультет не тільки користується, а й 

підтримує та допомагає в формуванні. 

Місце розташування факультету – 

новий корпус, доступний транспорт. 

Реалізується успішно. Часто такий 

фактор є перевагою для вступника. 

На факультеті здійснюється підготовка 

за сучасними спеціальностями, що 

користуються попитом на ринку праці 

(окремо слід виділити математику, 

саме завдяки введенню актуальних 

освітніх програм та спеціалізацій на 

бакалаврському та магістерському 

рівнях, ця спеціальність в цьому році 

також користується попитом у 

абітурієнтів).  

Продовжуємо працювати. Набір 2017 

показав, що ми на правильному шляху. 

Досвідчений професорсько-

викладацький склад.  

Продовжуємо удосконалювати. 

Наявність сучасної матеріально-

технічної бази. 

Так. Для багатьох вступників це є 

дуже важливим фактором. МТБ 

постійно покращується та 

оновлюється. 
Сучасне оснащення їдальні, 

спортивної та актової зал. 

Інтернет-середовище. 

Сучасна бібліотека. 

Участь частини НПП у міжнародних 

проектах. 

Подані грантові заявки, завершено 

проект програми TEMPUS (ELITE).  

Колеги з факультету беруть участь. 

Продовжуємо працювати 

Співпраця з іншими структурними 

підрозділами. 

За цей рік наш факультет постійно 

відчував дружню підтримку 

керівництва та майже усіх 

структурних підрозділів університету. 

Корпоративна культура. Наявність Кодексу корпоративної 

культури є дуже привабливим 

фактором. Корпоративні цінності, 

прийняті колективом правила та 

закріплені і засвоєні традиції 

допомагають формуванню єдності, 

довіри та взаємодопомоги. Студенти 

та працівники університету починають 

пишатися тим, що вони грінченківці. 

Пропагування європейських 

цінностей. 

Все це є і діє в нашому університеті. І 

це дуже великі плюси, які 
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Постійний розвиток та підтримка 

наукових досліджень. 

підтримуються нашим факультетом. 

Вимоги не тільки до кількості, а й до 

якості результатів. 

Співпраця зі владою. 

Співпраця з іншими навчальними 

закладами України. 

Наявність та постійне вдосконалення 

дистанційних систем навчання на 

сучасних програмних засобах. 

Щорічно удосконалюються. Зручно 

для всіх студентів, особливо для тих, 

які навчаються за денною формою 

навчання або мають індивідуальний 

графік навчання. 

 

Не забуваймо про слабкі місця і продовжуємо приділяти увагу і шукати 

шляхи їх подоланням. Дещо нам вдалося змінити.  

 

Слабкі сторони Шляхи подолання проблем 

Недостатня вмотивованість студентів 

до навчання.  

Недостатній рівень конкурсу на вступ, 

наявність вільних ліцензійних місць.  

Посилити профорієнтаційну роботу 

для залучення вмотивованого 

абітурієнта. 

 

 

Недостатня привабливість і 

конкурентоспроможність окремих 

освітніх програм на ринку освітніх 

послуг.  

Оновлено освітні програми, введено в 

освітній процес привабливі 

спеціалізації. Складено план відкриття 

нових спеціальностей.  

Недостатня кількість місць у 

гуртожитках та (або) непривабливі 

умови проживання в орендованих 

приміщеннях.  

Питання позитивно вирішується 

керівництвом університету разом з 

КМР та КМДА. Буде збудовано новий 

гуртожиток. 

Рівень фахової майстерності окремих 

науково-педагогічних працівників не 

повною мірою відповідає вимогам 

сучасності. 

Байдужість окремих викладачів до 

запровадження нововведень та змін, 

відсутність мотивації до професійного 

зростання. 

Недостатнє омолодження кадрів.  

Завідувачі кафедр проводять 

мотиваційну роботу з персоналом 

кафедр щодо підвищення їх 

кваліфікації та працюють над 

підбором нових професійних кадрів. 

Науково-педагогічні працівники 

приймають участь в університетських 

заходах, спрямованих на підвищення 

кваліфікації. 

Невисокий рейтинг Університету за 

публікаціями у виданнях, включених 

до наукометричних баз. 

Активізувати науково-дослідну роботу 

на кафедрі. 
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Проаналізуємо реалізацію  можливостей, які були визначені рік тому: 

Можливості Реалізація 

Оновлення змісту навчання наявних 

та відкриття нових 

конкурентоздатних освітніх програм. 

 

Запровадження практико-

орієнтованого навчання. 

Розроблені та затверджені нові освітні 

програми, започаткована Нова освітня 

стратегія Університету, створені 

Центри розвитку компетентностей. 

Продовжуємо роботу 

Академічна свобода викладачів.  

 

Підтримується. 

Міжнародна співпраця й академічна 

мобільність НПП і студентів.  

 

 

Реалізується, але самостійних 

реалізованих проектів що немає. 

Продовжуємо роботу. 

 Спрямування НПП і студентів на 

підвищенні якості освіти.  

Реалізовано частково, продовжуємо 

роботу. 

Участь у міжнародних освітніх 

програмах та проектах, отримання 

грантів. 

Подано за рік декілька заявок на 

гранти, частині відмовлено, але це 

досвід. Продовжуємо роботу. 

Допомога студентам у 

працевлаштуванні. 

Проводився весною Ярмарок вакансій. 

Напрям потребує уваги та 

доопрацювання. 

Удосконалення кадрової політики та 

мотивації працівників. 

По-можливості за досягнення 

підтримуємо працівників фінансово, і 

завжди – відзначаємо подяками та 

іншими видами моральних заохочень. 

 Співпраця із бізнес-партнерами Процес зрушено. Продовжуємо 

роботу.  

 

Що робити з ризиками розвитку та загрозами? Вести роботу над їх 

подоланням. Іноді ризики і загрози змінити неможливо, проте можна їх 

компенсувати, якщо про них знати і змінити до них ставлення, тим самим 

недоліки перетворити в переваги. Зокрема: 

Ризики і загрози Переваги, які можна з цього взяти 

Наявність сильних конкурентів на 

ринку освітніх послуг м. Києва 

 

Працювати більше, розвиватися 

швидше, прагнути до чесної 

конкуренції 

Нестабільна фінансово-економічна 

ситуація в Україні 

Пропонувати креативні проекти, брати 

участь в конкурсах на отримання 

грантів, пропонувати додаткові платні 

освітні послуги 

Опір окремих учасників освітнього 

процесу інноваційним змінам, 

реформам в університеті та на 

Залучати більше працівників та 

студентів до співпраці, знаходити 

шляхи подолання комунікативних 
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факультеті. проблем, знаходити та залучати нових 

ініціативних співробітників. 

 

В цілому діяльність факультету в звітному періоді та діяльність декана 

оцінює колектив факультету. Сподіваюся, що зібраний у цьому звіті матеріал 

допоможе колективу зробити висновки та йти далі до досягнення нових 

навчальних,  наукових, педагогічних та культурних вершин та розвитку.   

Дякую колективу факультету за допомогу у підготовці цього звіту, за 

співпрацю протягом року,  розуміння, спільні досягнення,  спільну роботу над 

помилками та спільне прагнення до високих цілей. Цей рік показав, що ми 

вміємо працювати й досягати, якщо ми разом. Ми відчули підтримку не тільки 

один одного, а й потужну дружню допомогу керівництва і колективу всього 

університету.  

Окремо дякую студентам  факультету за допомогу в розбудові 

факультету, за те, що ви - небайдужі, активні, патріотичні, інтелектуальні, 

креативні -  справжні Грінченківці.   

 

18. 09.2017 

 

 

Декан  

Факультету інформаційних  

технологій та управління          Алла  Михацька 

 

 

 

 

 

 

 

 


