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І. Концептуальні засади Програми розвитку 

Програма розвитку Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка(далі – Університет)  на 2022-2026 

роки (далі – Програма) є документом, в якому визначено стратегічні орієнтири 

підвищення ефективності діяльності Факультету інформаційних технологій та 

управління (далі – Факультет) на найближчі п’ять років. 

Програма базується на основі положень законів, нормативних актів та 

документів: Конституції України, Закону України «Про освіту»; Закону України 

«Про вищу освіту»; Стратегії розвитку вищої освіти в Україні; Стратегії (програми) 

розвитку Університету; Положення про Факультет інформаційних технологій та 

управління; Стратегії розвитку Києва; Міської комплексної цільової програми 

«Освіта Києва. 2019-2023 роки» 

Мета Програми – визначити пріоритетні напрями розвитку і завдання 

Факультету, реалізація яких забезпечить втілення місії та візії Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Засадничі принципи Програми: відповідність законодавству, відповідність 

Стратегії розвитку Університету, актуальність, інноваційність,  відкритість, 

цілісність, результативність. 

Стратегічні цілі розвитку Факультету на 2022-2026 роки: 

 утримання лідерських позицій Факультету серед структурних підрозділів 

Університету; 

 дотримання і популяризація Корпоративної культури Університету всіма 

учасниками освітнього процесу; 

 забезпечення  якості освітнього процесу на всіх освітніх та освітньо-наукових 

програмах, підвищення конкурентоздатності Факультету на ринку освітніх 

послуг;  

 розширення співпраці з наявними базами практик і пошук нових потужних 

підприємств - партнерів у м.Києві та в Україні; 

 забезпечення активної наукової діяльності шляхом здійснення наукових 

досліджень із публікацією результатів у виданнях, що індексуються у НМБД 

Scopus, WoS, провадження підготовки наукових кадрів, розвиток наукових шкіл; 

 проведення наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо, у 

тому числі міжнародного рівня); 

 популяризація наукової діяльності серед студентів; 

 здійснення активного міжнародного співробітництва, укладення нових 

договорів, реалізація чинних угод, розвиток нових міжнародних проєктів і 

програм, у тому числі індивідуальних; 

 відкриття англомовних освітніх програм, у тому числі для іноземних громадян; 

 забезпечення реалізації творчого потенціалу і професійного розвитку  учасників 

освітнього процесу; 
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 популяризація й дотримання в освітній та науковій діяльності принципів 

академічної доброчесності; 

 забезпечення дотримання прав і свобод учасників освітнього процесу; 

 забезпечення належних умов освітньої та інших видів діяльності, безпечних і 

нешкідливих умов праці та навчання, дотримання санітарних і екологічних норм; 

 створення системи регулярних додаткових освітніх послуг фізичним і 

юридичним особам  у порядку, встановленому нормативними документами; 

 провадження заходів та здійснення іншої діяльності на виконання Стратегії 

розвитку Університету та м.Києва. 

Переваги в реалізації Програми: 

 акредитовані освітні програми, які періодично оновлюються з метою 

дотримання стандартів та рівня конкурентоздатності на ринку освітніх послуг;   

 потужна матеріально-технічна база; 

 наявні  міжнародні договори про співпрацю в Університеті, діючі міжнародні 

проєкти на Факультеті та успішний досвід їх реалізації;   

 наявність мотиваційних інструментів в Університеті для професійного розвитку 

науково-педагогічного персоналу та націленість на пріоритетні напрями 

діяльності Університету; 

 позитивні результати запровадження практико-орієнтованого навчання – Нової 

освітньої стратегії; 

 наявні зв’язки з роботодавцями та реальна співпраця з Радою роботодавців 

Факультету; 

 дотримання академічної свободи науково-педагогічних працівників; 

 можливості удосконалення кадрової політики через прозору систему 

рейтингування та конкурси на посади. 

                            Ризики в реалізації Програми:  зміни у законодавстві, високий рівень 

інфляції, суспільно-економічні кризові явища, у тому числі епідемічна ситуація в 

Києві, низька мотивація до навчання певної частини студентів. 

ІІ. Основні напрями розвитку Факультету інформаційних технологій та 

управління на 2022 - 2026 роки 

1. Імідж Факультету на Всеукраїнському рівні та в територіальній громаді 

м.Києва  

1.1 Продовжувати реалізацію соціального проекту «З Києвом і для Києва», зокрема 

навчальних занять для мешканців Оболонського району «З комп’ютером на ти» 

задля забезпечення позитивного іміджу Факультету, Університету в територіальній 

громаді м. Києва. 

1.2 Підтримувати волонтерську діяльність студентства Факультету та розширювати 

співпрацю Факультету з державними, громадськими організаціями та благодійними 

фондами. 
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1.3 Розширювати співпрацю з громадськими та благодійними організаціями Києва, 

діяльність яких спрямована  на соціально-гуманітарний розвиток молоді і 

студентства. 

1.4 Популяризувати підготовку за освітніми програмами економічної та 

управлінської галузей знань. Продовжувати навчання підприємницьким 

компетентностям студентів  Факультету та Університету, у тому числі шляхом 

участі в проєкті «Підприємницький університет». 

1.5 Провадити популяризацію ІТ спеціальностей в нашому Університеті, у т.ч. 

щорічно проводити на Факультеті 1 етап світової першості з програмування (ICPC 

- International Collegiate Programming Contest) під егідою Асоціації обчислювальної 

техніки (ACM - Association for Computing Machinery). 

1.6 Збільшити представництво науково-педагогічних працівників Факультету в 

експертному середовищі Національного агентства забезпечення якості освіти. 

 2.Корпоративна культура 

2.1 Дотримання Кодексу Корпоративної культури Університету, пропагування 

цінностей, підтримка і розвиток традицій Університету, які формують 

корпоративну культуру. 

2.2 Щорічне проведення моніторингу усвідомлення та дотримання корпоративної 

культури та її вплив на особистісний та професійний розвиток учасників освітнього 

процесу. 

2.3 Забезпечення соціально-гуманітарної взаємодії студентів старших курсів з 

вступниками з метою адаптації та формування духовності, громадянськості, 

професіоналізму  шляхом продовження роботи студентських координаторів, 

заохочення студентів до активної організаційної  роботи.  

2.4 Організація суспільно-значущих заходів, у тому числі до важливих святкових і 

пам'ятних дат з метою формування соціальної активності, громадянської 

відповідальності всіх учасників освітнього процесу.   

2.5 Організація  заходів патріотичного спрямування для студентів Факультету із 

запрошенням гостьових лекторів. 

2.6 Здійснення заходів щодо  запобіганню порушення академічній доброчесності 

серед здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників. 

Проведення семінарів та круглих столів з популяризації академічної доброчесності 

не менш ніж 2 рази на рік. 
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3. Розвиток персоналу 

3.1 Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі шляхом 

дотримання корпоративної культури,  взаємоповаги, взаємопідтримки та взаємної 

відповідальності. 

3.2 Формування та реалізація індивідуальної траєкторії професійного та 

особистісного розвитку персоналу з урахуванням індивідуальної траєкторії 

професійних інтересів. Сприяння участі науково-педагогічного персоналу 

Факультету у проходженні професійних тренінгів, майстер-класів, стажувань, у 

тому числі з відривом від виробництва, міжнародних стажувань відповідно до плану 

стажувань та позапланово.  

3.3 Організація і проведення корпоративних заходів, тренінгів, методичних 

семінарів для кафедр та для команди деканату, у тому числі із залученням ННЦ 

розвитку персоналу та лідерства, за напрямами: командоутворення; стратегічне 

планування; профілактика професійного вигорання; підвищення особистого 

розвитку та професійної ефективності та інших відповідно до професійних запитів 

та потреб (за результатами моніторингу потреб).  Не менш ніж раз на рік проводити 

зустрічі декана і заступників з колективами кафедр Факультету. 

3.4 Застосування різних способів мотивації до активної діяльності студентів і 

викладачів, у тому числі шляхом висування на відзнаки Факультету, Університету 

та на державні нагороди співробітників, які мають високі професійні досягнення. 

3.5 Оптимізація роботи навчальної частини Факультету шляхом залучення нових 

співробітників і удосконаленого розподілу обов’язків. 

3.6 Використання в освітньому процесі ефективних педагогічних методик. 

Активізація обміну досвідом шляхом збільшення кількості взаємовідвідувань 

навчальних занять (проводити кожному викладачу не менш ніж одне відкрите 

заняття на рік). 

3.7 Захист результатів дисертаційних досліджень викладачами,  які вступили до 

аспірантури Університету, інших закладів освіти та наукових установ. 

4. Студентоцентризм 

4.1 Розвиток сприятливих умов для якісного навчання при збереженні свобод 

здобувачів вищої освіти для досягнення культурних і освітніх цілей. 

4.2 Сприяння діяльності студентського самоврядування Факультету, підтримка 

студентських ініціатив, соціально-гуманітарна взаємодія відповідно до потреб та 

інтересів здобувачів вищої освіти та формування їх відповідальності за якість освіти 

на Факультеті. 
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4.3 Створення на Факультеті сприятливої атмосфери доброзичливого ставлення до 

студентів, партнерської взаємодії та співпраці з дотриманням правил Кодексу 

корпоративної культури, Кодексу академічної доброчесності, Положення про 

академічну доброчесність, Положення про організацію освітнього процесу та інших 

нормативних документів Університету. 

4.4 Залучення здобувачів вищої освіти до профорієнтаційних заходів для 

старшокласників та студентів коледжів, у тому числі Фахового коледжу 

«Універсум», з презентацією діяльності студентського самоврядування 

Факультету.  

4.5 Залучення здобувачів вищої освіти в рамках проходження практики для участі в 

соціальному проєкті «З Києвом і для Києва», секція «З комп’ютером на ти». 

5. Якість освіти 

5.1 Своєчасне проведення акредитації освітніх і освітньо-наукових програм 

Факультету. 

5.2 Розширення переліку спеціальностей на Факультеті, зокрема в галузі знань 12 

«Інформаційні технології» та 07 «Управління та адміністрування». 

5.3 Забезпечення функціонування центрів компетентностей Факультету та якісної 

реалізації Нової освітньої стратегії. 

5.4 Збільшення кількості вступників та показника середнього конкурсного балу на 

освітні програми Факультету.  

5.5 Регулярний моніторинг якості освіти: актуальності освітніх програм й 

відповідного навчально-методичного забезпечення, науково-методичного рівня 

викладання навчальних дисциплін,  удосконалення моделей практик тощо.  

5.6 Забезпечення усіх навчальних дисциплін електронними навчальними курсами. 

5.7 Запровадження дуальної форми освіти на Факультеті. 

5.8 Розвиток партнерських взаємовідносин з Радою роботодавців Факультету і 

залучення до процесів забезпечення якості освіти. Запрошення до викладання 

навчальних дисциплін та проведення гостьових лекцій роботодавців  практиків з 

провідних підприємств, організацій, установ та бізнес-компаній м. Києва.  

5.9 Збільшення дослідницької компоненти у навчанні шляхом збільшення 

відповідних навчальних завдань та проєктів.    
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5.10 Розширення баз практик різних типів підприємств. Посилення співпраці з 

випускниками освітніх програм і заохочення їх підприємств до участі в практичній 

підготовці здобувачів вищої освіти Факультету. 

6. Науково-дослідна діяльність 

6.1 Публікація статей у наукових фахових виданнях, включених до затвердженого 

переліку МОН України та у журналах, що входять до провідних наукометричних 

баз даних (Web of Science, Scopus) відповідно до вимог Корпоративного наукового 

стандарту. 

6.2 Продовження реалізації наукових тем кафедр відповідно плану та затвердження 

нових для кафедри ІКБ та кафедри управління. 

6.3 Проведення наукових конференцій на Факультеті, у т.ч. міжнародного рівня, а 

також студентських наукових конференцій з апробацією результатів наукових 

досліджень та подальшим оприлюдненням наукових досягнень здобувачів вищої 

освіти через електронні збірники.  

6.4 Проведення щорічної наукової конференції у форматі Workshop з питань 

забезпечення кібербезпеки в інформаційних та телекомунікаційних системах з 

подальшою публікацією наукових статей на платформі CEUR-WS та індексацією в 

НМБД Scopus. 

6.5 Розвиток наукових колаборацій науково-педагогічного персоналу Факультету з 

іншими підрозділами Університету та проведення спільних заходів. 

6.6 Щорічне проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів зі 

збільшенням кількості перемог у ІІ етапі конкурсу. 

6.7 Продовження видання електронного наукового  журналу «Кібербезпека: освіта, 

наука, техніка» та постійне виконання вимог до фахових наукових журналів 

категорії Б. 

6.8 Розвиток наукових гуртків, проведення наукових заходів за участю студентів 

Факультету і НТ САДМВ ФІТУ, активне залучення здобувачів вищої освіти до 

участі у виконанні науково-дослідних робіт, що виконуються кафедрами. 

6.9 Збільшення кількості патентів і свідоцтв авторського права на Факультеті. 

7.Міжнародна діяльність 

7.1 Запровадження англомовних освітніх програм для іноземних та українських 

студентів. 
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7.2 Запровадження викладання окремих навчальних дисциплін англійською мовою 

на магістерських освітніх програмах (не менше однієї дисципліни на кожній 

магістерській програмі із поступовим збільшенням кількості). 

7.3 Розвиток існуючих та розширення нових міжнародних контактів з зарубіжними 

університетами, організаціями, фондами з метою реалізації програм академічної 

мобільності  викладачів, студентів, аспірантів, а також подачі спільних грантових 

заявок (щороку подавати не менше двох колективних заявок від кафедри). 

7.4 Залучення міжнародних партнерів до заходів Факультету, у т.ч. в онлайн 

форматі. 

8. Управління розвитком та інноваційність 

8.1 Постійний моніторинг актуальних інноваційних розробок з метою оновлення 

матеріально-технічного забезпечення для центрів компетентностей Факультету. 

8.2 Періодичне оновлення освітніх програм з урахуванням пропозицій 

стейкхолдерів: студентства, випускників, Ради роботодавців, експертів, 

інноваційних тенденцій та результатів наукових досліджень. 

8.3 Вивчення досвіду передових університетів України та світу, які посідають перші 

місця в українських та світових рейтингах. 

8.4  Надання додаткових освітніх послуг для представників закладів освіти, 

підприємств, організацій, установ Києва та України, у т.ч. для Центра зайнятості м. 

Києва. Створення каталогу додаткових освітніх послуг та організація реклами. 

8.5 Співпраця зі студентством Факультету та залучення їх творчого потенціалу, ідей 

та пропозицій для розвитку Факультету.   

8.6 Створення просторів обміну досвідом в професійному середовищі шляхом 

проведення семінарів, круглих столів, конференцій та інших заходів. 

9. Відкритість 

9.1 Оприлюднення на сторінках сайту Факультету і кафедр актуальних матеріалів. 

9.2 Регулярне розміщення значущої актуальної інформації про діяльність 

Факультету і кафедр на порталі Університету. 

9.3  Підтримання актуальної інформації науково-педагогічними працівниками на 

наукових порталах та пошуковій системі Google Scolar. 

9.4 Підтримка е-портфоліо науково-педагогічних працівників в актуальному стані. 
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9.5 Популяризація реалізації освітніх програм та актуальних подій в соціальних 

мережах із залученням до співпраці РСС ФІТУ та НТ ФІТУ. 

9.6  Залучення здобувачів вищої освіти до участі в засіданнях, на яких 

розглядаються важливі питання і приймаються рішення щодо діяльності  

Факультету (деканат, Вчена рада Факультету, Стипендіальна комісія, робочі групи 

з питань академічної доброчесності тощо). 

9.7 Співпраця з структурними підрозділами Університету, закладами вищої освіти, 

організаціями, науковими установами, підприємствами, громадськими 

організаціями в Україні та за кордоном. 

10. Інфраструктура та безпека 

10.1  Дотримання правил з охорони праці, санітарно-епідемічних вимог учасниками 

освітнього процесу. 

10.2  Регулярний моніторинг стану приміщень, закріплених за Факультетом. 

10.3 Розгляд можливості укомплектування двох центрів компетентностей сучасним 

обладнанням з метою розширення напрямів діяльності центрів ІТ спеціальностей та 

проведення досліджень науково-педагогічним персоналом та студентами кафедр. 

10.4 Підтримка учасників освітнього процесу, які є особами з інвалідністю,  та 

створення їм рівного доступу до освіти на Факультеті. 

Очікувані результати реалізації Програми розвитку  

 Реалізація творчого і дослідницького потенціалу науково-педагогічного 

персоналу і здобувачів вищої освіти Факультету, підвищення рівня їх 

задоволення від результатів своєї діяльності та лідерських позицій. 

 Виконання показників пріоритетних напрямів діяльності Університету, що 

сприятиме підвищенню рейтингу та іміджу Факультету та Університету 

Грінченка. 

 Створення комфортного середовища співпраці, взаємопідтримки і взаємоповаги, 

дотримання корпоративних цінностей Університету і формування у учасників 

освітнього процесу постійного прагнення досконалості. 

 Конкурентоздатність освітніх програм Факультету та підвищення 

пріоритетності вибору Університету вступниками серед закладів вищої освіти. 

 Активна співпраця Факультету з комунальними підприємствами,  бізнес- 

компаніями, науковими інституціями Києва. 

 Конкурентоспроможні випускники на ринку праці Києва та України. 

 Інтеграція Факультету в міжнародний освітній та науковий простір та 

відповідність міжнародним і вітчизняним стандартам якості освіти. 

 Підготовка іноземних студентів на англомовних освітніх програмах Факультету. 

 


