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1. Місце Факультету в системі Університету. Реалізація Стратегії 

відкритості. 

 

За звітний період (січень-грудень 2021 року) діяльність Факультету 

інформаційних технологій та управління здійснювалась на підставі Закону 

України “Про вищу освіту”, Статуту Університету, Положення про Факультет 

інформаційних технологій та управління та інших нормативно-правових 

документів Університету.  

Серед структурних підрозділів Університету Факультет є одним з 10 

(Інститутів і Факультетів). За результатами рейтингу “Лідер року 2020” 

Факультет посів  I місце. У  2020 році лідерська позиція була така сама. 

Попередні роки: 2019 рік - 1 місце; 2018 рік - 2 місце; 2017 рік - 3 місце. 

Функціонування Факультету здійснюється прозоро та відкрито. 

Факультет долучається до системи столичної освіти шляхом співпраці з 

КМДА, із закладами загальної середньої освіти м. Києва, Малою академією наук, 

інститутами НАН України тощо. Зокрема: 

● проведені експерименти в рамках педагогічних досліджень: 

експериментальна частина під керівництвом професора Морзе Н.В., 

доцента Панченко А.Г. в ЗЗСО м. Києва; 

● результати досліджень в рамках наукових тем кафедр Факультету 

були апробовані та впроваджені у ЗЗСО м Києва; 

● науково-педагогічні працівники Факультету взяли участь в якості 

тренерів в рамках освітнього фестивалю управлінської майстерності 

KyivEdFest (Вембер В.П., Казак О.О., Поспєлова Т.В.), березень 2021 р.; 

● спільно з МАН України, КПНЗ Київська Мала академія наук та 

Інститутом математики НАН України на базі нашого Університету 

(березень 2021 р.) проведено математичний онлайн марафон до 

Міжнародного Дня числа Пі; 

● у вересні 2021 р. на Факультеті відбувся І відбірковий етап 

студентської першості світу з програмування у Північно-східному регіоні 

Європи сезону 2021-2022, який є ⅛ фіналу Міжнародної командної 

студентської олімпіади з програмування (ICPC - International Collegiate 

Programming Contest) під егідою Асоціації обчислювальної техніки (ACM 

- Association for Computing Machinery). 

Відкрита спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія», навчальний процес 

за якою розпочнеться з вересня 2022 р., а також англомовна освітня програма 

«Менеджмент організацій та адміністрування».  

Відбулася успішна акредитація освітніх програм спеціальності 

Менеджмент: «Управління закладом освіти» і «Управління електронним 

навчанням в міжкультурному просторі». 

На Факультеті надаються платні освітні послуги. Так, кафедра управління 

є розробником і провайдером платних освітніх послуг для педагогічних 

працівників закладів освіти МОЗ України за тематикою організації освітнього 
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процесу, його виховних аспектів, застосування інноваційних підходів у 

професійній діяльності. У першому семестрі 2021-2022 н.р. навчання курси 

підвищення кваліфікації було організовано для 5 груп (загальна кількість 110 

осіб). 

У наступному році планується продовжити співпрацю із вищезазначеними 

установами та організаціями; розширити коло ЗЗСО для співпраці, у тому числі 

через профорієнтаційну роботу; підвищувати рівень інших показників 

Факультету з пріоритетних напрямів, визначених Університетом. 

 

2. Корпоративна культура  Факультету, розвиток персоналу та 

робота зі співробітниками в умовах пандемії. 

 

Змістовий модуль «Лідерство» є складовою частиною обов’язкової 

програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Київського 

університету імені Бориса Грінченка. Метою його вивчення є оцінка та розвиток 

лідерських компетенцій науково-педагогічних працівників для оптимізації 

їхньої професійної компетентності. У 2021 р., незважаючи на пандемічні 

обмеження, на ФІТУ пройшли програму підвищення кваліфікації 6 осіб. 

Упродовж 2021 р. обговорення проблем розвитку корпоративної культури 

в умовах пандемії, звітності співробітників, їх мотивації відбувалося на 

засіданнях кафедр, деканату, Вченої ради Факультету, на робочих нарадах, під 

час зустрічей з науково-педагогічними працівниками. У 2021 р. працівники і 

здобувачі освіти вже мали досвід 2020 р. щодо організації онлайн зустрічей, але 

завдяки успішно проведеної на Факультеті кампанії з вакцинації, частину 

зустрічей було проведено очно. Можливість проводити зустрічі і навчальні 

заняття в аудиторіях позитивно впливає на студентів і викладачів, сприяє 

зростанню можливості підтримувати корпоративну комунікацію і корпоративну 

культуру. На кінець 2021 р. 99% науково-педагогічних працівників Факультету 

є вакцинованими. Такий високий показник на Факультеті, значною мірою, є за 

рахунок проведеної агітаційної роботи. За  ініціативою Факультету у найбільш 

тяжких випадках 2 особи, що захворіли на коронавірус, отримали матеріальну 

допомогу від Фонду сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка. На жаль, у 2021р. 

через захворювання на COVID-19 пішов з життя завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки, д.т.н, професор В. Л. Бурячок. Колектив 

Факультету тяжко пережив втрату. Рішенням Вченої ради Університету з 1 

вересня 2021 р. кафедрі, засновником якої він був, присвоєно його ім’я. 

Серед заходів, спрямованих на підвищення корпоративної культури, у 

яких співробітники Факультету брали особисту участь та долучали студентів, 

варто відмітити: урочистості з нагоди посвяти у студенти, до Дня студента, 

заходи з нагоди вручення дипломів випускникам (червень, грудень 2021 р.); он-

лайн заходи в рамках Грінченківської декади; тематичні кураторські години з 

розвитку корпоративної культури. Загалом у заходах (у т.ч. онлайн), 

спрямованих на присвячених розвитку традицій Університету і корпоративній 
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культурі взяли участь на 30% більше студентів і викладачів.  Незважаючи на 

продовження дистанційного та змішаного навчання під час карантину в 2021 р., 

більшість студентів і співробітників розуміють важливість корпоративної 

культури, тому зросла кількість учасників на Факультеті, які задіяні в її розвитку 

та вдосконаленні. 

 

Таблиця 2.1.  Кількісний склад працівників 

Особи, для яких Факультет є за основним місцем роботи 71 особа 

Внутрішні сумісники з інших підрозділів Університету 7 осіб 

Зовнішні сумісники 27 осіб 

Загалом 105 осіб 

 

Таблиця 2.2. Науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес  

Науковий 

ступінь 

Всього 

працівників 

Кафедра 

управління 

Кафедра 

комп’ютерних 

наук і 

математики 

Кафедра 

фінансів 

та 

економіки 

Кафедра 

інформаційної та 

кібернетичної 

безпеки 

Доктори 

наук  

26 9 5 8 4 

Кандидат 

наук  

53 9 22 9 13 

НПП без 

наукових 

ступенів: 

ст.викладачі

викладачі 

 

 

7 

9 

 

 

2 

4 

 

 

4 

4 

 

 

- 

1 

 

 

1 

- 

Загалом 95 24 35 18 18 
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Таблиця 2.3.  Кількість працівників, для яких Факультет є основним місцем 

роботи 

Науковий 

ступінь 

Всь

ого 

Адмініст-

рація 

Кафедра 

управління 

Кафедра 

комп’ютер

них наук і 

математики 

Кафедра 

фінансів 

та 

економіки 

Кафедра 

інформаційної 

та 

кібернетичної 

безпеки 

Доктор наук 18  7 4 5 2 

Кандидат 

наук 

38 3 6 13 4 12 

Ст. викладач 1   1   

Викладач 5   4 1  

Зав.кабінету 1     1 

Помічник 

ІКТ 

1 1     

Фахівець 

відділу 

документації 

та 

діловодства 

1 1     

Лаборант 2 2     

Методист 4 4     

Загалом 71 11 13 22 10 15 

 

У 2021 р. збільшилася кількість співробітників, що пройшли підвищення 

кваліфікації за модулями Університету (у тому числі за рахунок сертифікації 

ЕНК, що зараховувалося як підвищення кваліфікації за модулем ІКТ). 

Активність щодо проходження підвищення кваліфікації за іншими програмами 

дещо знизилася (у 2020 році багато викладачів використовували доступ до 

платформи Coursera).  
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Таблиця 2.4. Підвищення кваліфікації співробітників 
Модуль 2020 р. 2021 р. 

Лідерський 10 7 

Дидактичний - 11 

Дослідницький 7 9 

ІКТ  15 30 

Фаховий 8 10 

Цифровий - 4 

Інше 16 12 

Всього 56 83 

Окрім того, з метою отримання найсучасніших знань та діалогу й 

співробітництва між університетом та провідними ІТ-компаніями при підготовці 

фахівців з комп’ютерних наук і математики викладачі кафедри долучалися до 

вебінарів та конференцій: воркшоп «Tech Summer for Teachers Bootcamp» від 

компанії SoftServe (22.06.-08.07.2021 р.), семінар «Новітні навчальні програми 

для абітурієнтів. Топові університети України спільно з SoftServe» (13.07.2021), 

конференція «Synergy. IT Business & IT Education» (16-17.12.2021) та ін. 

Пріоритетні завдання на наступний рік: впровадити нові форми заходів, 

спрямованих на професійний і особистісний розвиток персоналу і студентства; 

створювати сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі шляхом 

дотримання корпоративної культури,  взаємоповаги, взаємопідтримки та 

взаємної відповідальності; залучати успішних випускників до співпраці та 

мотиваційних зустрічей зі студентами. 

 

3. Особливості соціально-гуманітарної роботи, взаємодія зі 

студентським самоврядуванням, мистецтво та студентський спорт в 

умовах пандемії. 

 

3.1. Розвиток україномовного середовища на Факультеті. Залучення студентів 

та співробітників до патріотичних проєктів. 

Одним з пріоритетних завдань на 2021 р. було формування поваги до 

державної мови, пропагування патріотизму. В межах цього завдання проведено 

низку заходів, спрямованих на розвиток україномовного середовища серед 

студентів та співробітників, зокрема: Міжнародний день рідної мови, 150-річчя 

з Дня народження Лесі Українки, «Шевченкіана ФІТУ», флешмоб в соціальних 

мережах #Тарасоваправда і ряд заходів присвячених Дню української мови та 

писемності. Загальна кількість учасників ФІТУ задіяних у заходах розвитку 

україномовного середовища в 2021 році зросла і становить – 125 осіб, в т.ч. 98 

студентів та 27 викладачів: 
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Рисунок 3.1. Участь у заходах розвитку україномовного середовища 

 

Упродовж 2021 р. робота по залученню студентів та співробітників до 

патріотичних проєктів на ФІТУ була зосереджена в основному на: 

- вихованні у студентів національної свідомості, гідності, громадянсько-

патріотичних почуттів, бажання працювати задля розвитку держави, готовності 

до захисту України, збереження її територіальної цілісності; 

- залучення студентів та співробітників до соціально-патріотичних проєктів, 

тематичних всеукраїнських акцій, конкурсів. 

Студенти і співробітники були долучені до заходів, що проводились 

Факультетом: День соборності України, Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту, День пам’яті Героїв Крут, День Героїв Небесної сотні, 35 роковини 

від дня Чорнобильської трагедії, День пам’яті та примирення, День боротьби за 

права кримськотатарського народу, Всесвітній день вишиванки, День 

конституції України, День Державного прапора України, День захисників і 

захисниць України, День Гідності та Свободи, День пам’яті жертв голодоморів, 

День Збройних сил України тощо. 

Загалом до патріотичних проєктів у 2021 році було залучено 312 осіб, в т.ч. 

268 студентів та 44 співробітники. 
 

3.2. Благодійність і волонтерство 

За період 2021 р. студенти та співробітники Факультету взяли участь в 

таких благодійних і волонтерських акціях: STEM-фестиваль Lego First, 

Волонтерство на 28-му «Пробіг під каштанами», відвідування дитячого будинку 

до Дня захисту дітей, Всеукраїнський STEM-фестиваль Robotica, 12th Wizz Air 

Kyiv City Marathon, збір подарунків для дитячого будинку до дня Святого 

Миколая тощо. Всього у 2021 році взяли участь у благодійних та волонтерських 

заходах 124 особи, в т.ч. 117 студентів та 7 співробітників. 
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Рисунок 3.2. Участь у волонтерських та благодійних акціях 
 

 

Аудиторія волонтерства та благодійництва на ФІТУ порівняно з 2020 р., 

зменшилася. На зниження показника вплинула пандемія, оскільки для реалізації 

дистанційної або змішаної форм навчання витрачається більше часу. Це 

відзначають і викладачі і студенти. Окрім того, більше студентів 3-4 курсів 

працевлаштувалися. 

 

3.3. Розвиток філософії «Лідерство-служіння» 

Відбулися позитивні зміни в кураторському супроводі академічних груп, 

оскільки було приділено належну увагу кандидатурам кураторів та проведено 

моніторинг їх взаємодії з групою. Куратори академічних груп упродовж року 

проводили тематичні кураторські години із формування корпоративної культури 

та лідерства-служіння серед студентської молоді, а також адаптаційні тренінги 

для першокурсників. На Факультеті наразі 24 куратори, які опікуються 1-3 

курсами. 

Таблиця 3.1. Кількісні показники кураторів та координаторів у 2019-2021 році 

Рік 
Студентські координатори груп 

першого курсу 

Загальна 

кількість 

кураторів 

1 курс 2 курс 3 курс 

2021 39 24 8 8 8 

2020 32 22 8 8 6 

2019 25 18 8 6 4 
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У 2021 р. була значно покращена структура діяльності координаторів, 

допомога яких значно спростила проведення заходів організаційного характеру. 

Важливою є їх участь в організації профорієнтаційних заходів Факультету, 

поселенні в гуртожиток та адаптації першокурсників. Під час вступної кампанії 

2021 р. було працювало 39 координаторів, які допомагали першокурсникам 

зорієнтуватися в особливостях навчання в Університеті та правилах поселення і 

проживання в гуртожитках.  

 

3.4. Створення умов для поєднання навчання, праці, здорового способу життя й 

культурного дозвілля 

Незважаючи на продовження пандемії та карантинних обмежень у 2021 р., 

на Факультеті відновилась діяльність творчих студій і гуртків та збільшилася 

кількість учасників у порівнянні з минулими роками. 

Таблиця 3.2. Діяльність гуртків 

№ 

з/п 
Назва гуртка Керівник гуртка 

Кількість 

учасників 

1 Проєктування та створення систем безпеки Іваніченко Є.В. 9 

2 Використання ІКТ в освітньому процесі Бодненко Д.М. 20 

3 Комп’ютерні системи Абрамов В.О. 6 

4 Математичні студії Радченко С.П. 11 

5 Школа управлінця Марухленко О.В. 10 

6 Фінансовий аналітик Васечко Л.І. 15 

Усього учасників: 71 

Серед спортивних досягнень студентів Факультету варто відмітити: Віру і 

Надію Ісаєвих за їх призові місця в чемпіонатах світу, України та Києва з 

веслування на байдарках і каное. Загалом за 2021 рік дівчата вибороли 39 

призових місць. 

3.5. Здійснення соціального захисту студентів, покращення комфортності 

проживання в університетських гуртожитках 

Соціальний захист студентів здійснювався відповідно до законодавства та 

з урахуванням руху контингенту студентів у 2021 р. Контингент студентів 

соціальних категорій наведено у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. Соціальні категорії студентів 

Соціальні категорії 2019  2020  2021  

Динаміка, 

порівняна 

 з 2020 

+/- 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування 

4 4 8 +4 
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Діти-інваліди та інваліди І-ІІІ групи 4 8 6 -2 

Особи, які визнані учасниками бойових дій та їх 

діти 

30 33 39 +6 

Діти, які є внутрішньо переміщеними особами 26 25 28 +3 

Діти-шахтарів - 4 7 +3 

УСЬОГО 64 74 88 +14 

Соціальним категоріям студентів у 2021 р. надавалась адресна допомога, 

індивідуальне консультування, сприяння в отриманні матеріальної допомоги, 

пільг та всебічна підтримка. Студентам окремих соціальних категорій (діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та особи, які визнані 

учасниками бойових дій та їх діти) надано можливість безоплатного проживання 

у гуртожитках Університету.  

В останні роки збільшується потреба студентів у поселенні в гуртожитки: 

Порівняно з минулим роком, потреба у кількості місць в гуртожитках 

збільшилася на 31 ліжко-місце. Поселені 154 студенти Факультету. Потребу 

студентів у гуртожитках в 2021 р. забезпечено вчасно і на 100%. 

 
Рисунок 3.3. Кількість студентів у гуртожитках 

 

3.6. Сприяння роботі органів студентського самоврядування та участі 

здобувачів освіти у діяльності інституцій громадянського суспільства 

Вирішення різноманітних завдань соціального-гуманітарного характеру 

неможливе без залучення широкого кола студентів, що передбачає розвиток 

студентського самоврядування, яке реалізується через Раду студентського 

самоврядування (РСС) Факультету. Протягом 2021 р. адміністрація і науково-

педагогічні працівники постійно співпрацювали з РСС шляхом залучення голови 

РСС до складу Деканату ФІТУ, представників студентства до складу Вченої ради 

Факультету. Представники РСС на рівні тимчасових робочих груп, 

Стипендіальної комісії брали активну участь в процедурах переведення на 

вакантні бюджетні місця, нарахування додаткових балів до академічного 

рейтингу, надання стипендій, узгодженні переліку вибіркових дисциплін та в 

розгляді інших питань. 
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РСС впродовж 2021 р. ставила за мету своєї діяльності захист і реалізацію 

прав студентів, представлення інтересів осіб, що навчаються, а також 

організацію їх дозвілля. У 2021 р. проведено кілька заходів, серед яких: 

привітання та лотерея до Дня Святого Валентину. Також студенти взяли активну 

участь в іміджевому заході ФІТУ «День числа ПІ», організували конкурс 

талантів та краси «Міс та містер ФІТУ», створили TikTоk канал РСС, Шоу 

першокурсників «Ось ми які!», підготовили привітання з Днем працівника освіти 

та Днем студента, провели флешмоб «Secret Kolya» тощо. Діяльність 

Студентського самоврядування Факультету висвітлюється  в соціальних 

мережах. 

Пріоритетні завдання на наступний рік: підвищити роль національно-

патріотичного виховання здобувачів вищої освіти; розвивати і підтримувати 

україномовне середовище на Факультеті; сприяти роботі органів студентського 

самоврядування; забезпечити соціально-гуманітарну підтримку студентства; 

заохочувати здобувачів вищої освіти до участі у культурно-мистецької, 

спортивної і громадської діяльності. 

 

4.Забезпечення якості освіти в умовах змішаного навчання. 

4.1. Реалізація студентоцентричного принципу в освітньому процесі 

У 2021 році було проведено 5 засідань Стипендіальної комісії Факультету (10 

членів комісії, з них 5 студентів), на яких розглядались питання про рекомендації 

переведення з контрактної форми навчання на навчання за кошти місцевого 

бюджету студентів на основі рейтингу успішності, про висування кандидатур на 

Іменну стипендію Бориса Грінченка, про затвердження рейтингу успішності 

студентів,  про призначення соціальних стипендій студентам Факультету. 

Активно працює чат-група в Телеграмі для надання оперативної інформації 

старостам з найактуальніших питань. Досвід роботи показав, що таким чином 

організоване спілкування дозволяє оперативно донести важливу інформацію  до 

студентів Факультету. 

Щорічно відбувається оновлення переліку вибіркових дисциплін. У грудні 

кожного року створюється робоча група для формування переліку вибіркових 

дисциплін, половина складу якої – це студенти. Каталоги вибіркових дисциплін 

формуються як для бакалаврів, так і для магістрів. Бакалаври обирають 

дисципліни з каталогу у березні-квітні,  магістри  ̶  у жовтні-листопаді. 

 

4.2. Особливості впливу нової освітньої стратегії та визначених її  пріоритетів 

на якість освіти в умовах змішаного навчання 

У звітному році, в залежності від карантинних обмежень та відповідно до 

наказів Університету, в різні періоди року, декілька разів змінювалися форми 

організації освітнього процесу (змішана форма, очна, повністю дистанційна).  

Головними завданнями для адміністрації, кафедр і науково-педагогічних 

працівників було не втратити надбання, здобуті через впровадження Нової 

освітньої стратегії і практико-орієнтованого навчання – її родзинки.  Тому було 
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продовжено пошук нових методів та шляхів удосконалення дистанційної і 

змішаної форм освіти.  

Більше було приділено уваги підвищенню якості електронних навчальних 

курсів (ЕНК) з дисциплін усіх освітніх програм. Кількість сертифікованих ЕНК 

за період січень 2021 - грудень 2021 навчального року становить 53 (з них для 

заочної форми навчання: 20, для денної форми навчання: 33), що на 24 ЕНК 

більше, ніж у 2020 р. Проте, залишається низькою активність викладачів, які 

працюють на засадах сумісництва, щодо розробки ЕНК. 

Оновлено освітні програми першого (бакалаврського) рівня: 051.00.01 

Економіка міста. Урбаністика, 111.00.01 Математика, 073.00.01 Менеджмент 

організацій  та другого (магістерського) рівня: 073.00.03 Управління закладом 

освіти (за рівнями), 073.00.02 Менеджмент організацій та адміністрування, 

125.00.02 Безпека інформаційних та комунікаційних систем у відповідності з 

затвердженими освітніми стандартами. 

Надзвичайно ефективним для освітнього процесу в 2021 р. було залучення 

до викладання професіоналів практиків на засадах сумісництва,  організація 

разових гостьових лекцій, участь здобувачів освіти у різноманітних тематичних 

форумах та екскурсіях на підприємства. Такий підхід застосовується майже на 

всіх освітніх програмах і це дає змогу постійного удосконалення якості освіти. 

Так, 27 жовтня 2021 р. для студентів, аспірантів та викладачів Факультету 

відбулася гостьова лекція на тему «Цифрове майбутнє фінансів в Україні і світі», 

організована кафедрою фінансів та економіки. Лекцію провів Радж Делік, 

крипто-ентузіаст, експерт по онлайн-інвестиціям, засновник консалтингової 

компанії «Crypto Finance». 

1 2 листопада викладачі кафедри комп’ютерних наук і математики разом із 

студентами спеціальності Математика долучились до семінару, присвяченому 

симетрії Лі диференціальних рівнянь. Семінар проводила Олена Ванєєва – д. ф.-

м.н., п.н.с. відділу математичної фізики Інституту математики НАН України, 

переможниця премії L'ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці», наставниця у 

проєктах STEM Girls та Global Talent Mentoring, популяризаторка математики, 

виконавча редакторка Українського математичного журналу. 

12 листопада 2021 р. для студентів 1 курсу спеціальностей 051 

«Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в рамках 

вивчення дисципліни «Економікс» відбулась гостьова лекція на тему 

«Ціноутворення на ринках ресурсів», організована кафедрою фінансів та 

економіки. Лектор – Олена Бурунова, викладач Факультету права та економіки 

Університету Яна Длугоша в Ченстохові (Польша). 

16 листопада 2021 р. на запрошення кафедри комп’ютерних наук і 

математики для студентів – майбутніх фахівців з математики відбулася гостьова 

лекції  Дарини Васильєвої на тему «Математична грамотність учнів у контексті 

PISA». 

22-26 листопада студенти, майбутні менеджери, взяли участь в онлайн 

заході компанії UGEN Challenge Audit, який включав: вебінари від топкомпаній 
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(ЕУ, UKRSIBBANK, Baker Tilly, KPMG, MAZARS); кейси від роботодавців, 

спілкування з роботодавцями. 

24 листопада 2021 р. в рамках першого Національного тижня молоді в 

компаніях  "Job Shadowing Week" проведена зустріч  студентів спеціальності 051 

Економіка з працівниками компанії ДТЕК м. Київ.  

26 листопада 2021 р. для студентів 1-4 курсів денної форми навчання 

спеціальності 051 «Економіка» була проведена гостьова лекція на тему 

«Бюджетний процес. Складання прогнозу та проєкту бюджету міста Києва». 

Запрошений лектор Катерина Поздєєва,  заступник директору департаменту 

фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). 

1 грудня 2021 р. в рамках вивчення дисципліни “Екологічний урбанізм” 

професор кафедри фінансів та економіки Анатолій Сундук, для студентів 4 курсу 

спеціальності 051 Економіка провів навчання в Центрі муніципальної економіки.  

7 грудня 2021 відбулась зустріч студентів спеціальностей Математика і 

Комп’ютерні науки з Анною Гаврилюк, начальницею Лабораторії аналізу даних 

Міністерства юстиції України.  

В рамках роботи Центру «Банківських та фінансових послуг» студенти 2 

курсу спеціальності Фінанси, банківська справа та  страхування, разом з 

керівником Центру професором Андрієм Рамським взяли участь у  практичному 

семінарі Національного Банку України на тему: «Оцінка ризиків діяльності 

банків та небанківських фінансових установ». 

Для кожної освітньої програми бакалаврського рівня для студентів 4 курсу 

в поточному навчальному році практика відбувалася за новими програмами 

практик. Результати проведення практики для студентів 4 курсу розглянуто на 

засіданні Вченої ради і на засіданнях кафедр. Через пандемію проводилися 

віртуальні екскурсій на тих підприємствах, де не можливо їх  реальне 

відвідування. Зокрема, проведено віртуальні екскурсії: оглядова віртуальна 

екскурсія у страховій компанії «АRX Страхування», в Музеї грошей 

Національного банку України, у Київську міську державну адміністрацію 

(КМДА), банківську установу «Приватбанк», банківську установу «Креді 

Агріколь Банк». 

У 2021 р. було проведено опитування студентів випускних курсів денної 

форми навчання щодо рівня задоволення освітніми програмами, у тому числі 

практикою та відомостями щодо їх працевлаштування. Більшість студентів 

позитивно оцінюють якість освітніх програм, 54.7% з випускників працюють за 

спеціальністю. Усі зауваження та пропозиції студентів опрацьовано. Буде 

проведена відповідна робота кафедрами. 
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Рисунок 4.1. Відсоток працюючих випускників (грудень 2021)  

У 2021 р. зросла кількість договорів з базами практик, наразі їх 74.  

Активно запрацювала створена працювала Рада роботодавців ФІТУ, яка 

сприяла розширенню баз практик, брала участь в обговоренні проєктів освітніх 

програм, опитуванні роботодавців, розгляді рекомендацій акредитаційних 

експертних груп тощо.  За рік проведено 3 засідання Ради роботодавців. 

Затверджено склад Ради роботодавців та створено дві секції: «Інформаційних 

технологій та математики» та «Управління, фінансів та економіки». Голови Ради 

роботодавців ФІТУ обрана Катющенко Ольга Володимирівна, кандидат 

технічних наук, операційний директор ТОВ Старлайт Продакшн.  
 

Показники якості та успішності студентів 

За результатами заліково-екзаменаційних сесій результати успішності та 

якості навчання наведено у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. Успішність та якість навчання на Факультеті 

Напрям підготовки 

/ Спеціальність 

Успішність, % Якість, % 

2019 р. 2020 р. 2021 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Комп’ютерні науки 
90 92,19 73,29 66,2 64,76 54,72 

Кібербезпека 93,75 93,7 85,16 64,5 64,34 52,26 

Математика 
94,1 99,3 82,05 71,7 82 61,54 

Менеджмент 
86 92,28 95,24 67,4 71,86 74,29 

Фінанси і кредит 
94,70 98,53 91,09 80,00 77,84 73,27 

Економіка 97,6 96,4 100 73,8 83 68,27 

Показники за окремими спеціальностями зменшилися і знаходяться 

близько до нижнього порогу. Кожний такий показник проаналізовано. В умовах 
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змішаного навчання мотивація до навчання дещо знижується, особливо у 

студентів технічних спеціальностей і математиків. 

Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до завдань у 

визначені терміни та відповідно до нормативів.  Проблеми якості освіти 

обговорювалися на засіданнях деканату, Вченої ради Факультету. У грудні 

успішно було проведено пілотний проєкт МОН - ЄДКІ для спеціальності 281 

“Публічне управління та адміністрування”. Відгуки МОН щодо нашої організації 

іспиту позитивні. 

 

4.3. Контингент студентів 

У 2021 р. відбулося збільшення контингенту студентів. У таблиці 4.2 

представлені порівняльні показники контингенту за останні 3 роки. 

 

Таблиця 4.2. Контингент студентів ФІТУ за останні 3 роки 

Роки   Бакалаври Магістри Разом Магістри Всього 

  Денна  Денна  Денна Заочна  

2019 436 114 550 151 701 

2020 522 125 647 143 790 

2021 621 112 733 161 894 

 

Упродовж року адміністрація і науково-педагогічні працівники 

Факультету активно провадили профорієнтаційну роботу. Через карантинні 

обмеження профорієнтаційні заходи проводилися в дистанційному форматі. За 

результатами вступної кампанії спостерігається динаміка збільшення 

контингенту студентів на першому (бакалаврському) рівні. Аналіз кількості 

вступників на Факультет у 2021 р. та порівняння показників з минулими роками 

дозволяє позитивно оцінити профорієнтаційну роботу на більшості освітніх 

програм Факультету.   

Таблиця 4.3. Кількість осіб, прийнятих на 1 курс  

Освітній рівень БАКАЛАВР 1 курс 

Спеціальність 2021 рік вступу 2020 рік вступу Різниця 

Менеджмент  28 25 +3 

Фінанси, банківська 

справа і страхування 21 24 -3 

Економіка  15 13 +2 

Математика 10 9 +1 
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Комп`ютерні науки 62 50 +12 

Кібербезпека 59 48 +11 

Загалом  195 169 +26 

 

Таблиця 4.4. Кількість прийнятих осіб на бакалаврат  

Спеціальність 
1 курс Старші курси Разом 

2021р. 

Разом 

2020р. 2021 2020 2021 2020 

Фінанси, 

банківська справа 

і страхування 

20 24 6 3 27 26 

Економіка 15 13   15 13 

Менеджмент 27 25 3 3 31 28 

Математика 9 9 1 1 11 10 

       

Комп’ютерні 

науки 
64 50 2 2 64 52 

Кібербезпека 60 48 17 16 76 62 

Разом 195 169 29 25 224 191 

У звітному періоді на Факультеті відбулися такі випуски:  

Таблиця 4.5. Контингент випускників (червень 2021 р.)  
Спеціальність Всього Звичайного 

зразка 

З відзнакою 

Бакалаври 

Фінанси, банківська справа і 

страхування 

19 15 4 

Менеджмент 18 15 3 

Комп’ютерні науки 22 20 2 

Математика 7 6 1 

Всього бакалаври 66 56 10 

Магістри 

Менеджмент (ОП Управління 

електронним навчанням в 

міжкультурному просторі) 

8 5 3 

Всього магістри 8 5 3 

 

Таблиця 4.6. Контингент випускників магістрів (грудень 2021 р.) 
Спеціальність Всього Звичайного 

зразка 

З відзнакою 

    

Фінанси, банківська справа і 

страхування 

16 10 6 
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Менеджмент (ОП Менеджмент 

організацій  та адміністрування) 

13 10 3 

Менеджмент (ОП Управління 

закладом освіти) 

37 24 13 

Комп’ютерні науки 12 12 0 

Математика 9 7 2 

Кібербезпека 13 11 2 

Державне управління 36 22 14 

Всього 136 96 40 

Результати аналізу відрахувань студентів на Факультеті за календарний 

2021 р. наступні: відраховано 31 студент (аналогічно у 2020 р.), з них 28 

студентів контрактної форми навчання, 3 студенти бюджетної форми навчання. 

Причини відрахувань: за невиконання навчального плану 15 студентів (12 

контрактної форми навчання, 3 бюджетної); за власним бажанням 16 студентів  

контрактної форми навчання. Перед відрахуванням за власним бажанням усі 

студенти заповнюють анкету, де зазначають причину.  У звітному році причини 

були такі: за сімейними обставинами, у зв’язку з переїздом (в інше місто, в іншу 

країну), бажання перейти на іншу спеціальність та іншу форму навчання (заочну) 

з можливістю працювати.  

 

4.4. Навчально-методична робота та організація освітнього процесу  

Навчально-методична робота та організація освітнього процесу на 

Факультеті здійснювалася переважно у визначені терміни та відповідно до 

нормативів та вимог. З вересня було розширено штатний розпис для навчальної 

частини Факультету і навчальний рік Факультет розпочав з 4-ма методистами, 

що значно полегшило організаційну роботу.  

Протягом звітного періоду навчальною частиною Факультету і кафедрами 

здійснювалися такі завдання з організації освітнього процесу: формування, 

подальше уточнення планового і закріплення планового навчального 

навантаження на 2021-2022 н. р.; формування БД контингенту студентів 

поточного року вступу; розробка і затвердження розкладів занять на  ІІ семестр 

2020-2021 н.р та І семестр 2021-2022 н.р.; введення розкладу в електронну 

систему Деканат; перезарахування навчальних дисциплін; проведення 

навчальних занять згідно з розкладом; розробка і затвердження робочих програм 

навчальних дисциплін ІІ семестр 2020-2021 н.р та І семестр  2021 – 2022 н. р.; 

заповнення електронних індивідуальних планів науково-педагогічного 

персоналу та їх затвердження  на 2021-2022 н.р.; звітність про проведення 

навчальних занять, особливо під час періодів повного дистанційного навчання; 

планування, організація і контроль проходження практики студентів протягом 

року; розробка і затвердження графіків практик; затвердження графіків 

індивідуальної роботи студентів на кожний семестр; формування графіків 

консультацій науково-педагогічних працівників на семестр; підготовка 



Звіт декана ФІТУ за 2021 рік 

 

19 
 

рейтингових списків успішності та організація роботи стипендіальної комісії; 

організація роботи екзаменаційних комісій; відвідування навчальних занять 

адміністрацією та завідувачами кафедр протягом року; індивідуальні 

консультації викладачів і студентів протягом року; підготовка довідок, листів, 

звітів; формування графіку навчального процесу навчальний рік та інші види 

робіт. 

Для забезпечення якості освіти і подальшої реалізації Нової освітньої 

стратегії на ФІТУ  в умовах продовження карантину і формату змішаного 

навчання необхідно приділити особливу увагу в  наступному році вирішенню 

таких пріоритетних завдань:  

- успішно пройти акредитацію освітніх програм: Економіка міста. 

Урбаністика, Математика; 

- розпочати навчання за англомовною ОП  «Менеджмент організацій та 

адміністрування»; 

- проводити регулярний моніторинг змін у нормативно-правовій базі, 

вивчати пропозиції роботодавців, випускників, здобувачів освіти і своєчасно 

вносити зміни в освітні програми; 

- посилити якість проходження практик, регулярно проводити моніторинг їх 

проходження, проводити аналіз результатів проведення практик для студентів  

на підприємствах й установах України з метою удосконалення якості практичної 

складової освітнього процесу; 

- посилити співпрацю з роботодавцями у частині проведення навчальних 

занять на базі підприємств та в онлайн режимі в умовах карантину, залучення 

провідних фахівців галузі до  керівництва практиками, проведення експертизи 

освітніх програм та рецензування робочих програм навчальних дисциплін; 

- регулярно проводити моніторинг якості надання освітніх послуг на ФІТУ, 

у тому числі шляхом застосування методів опитування; 

- досягнути 100% розробки та використання ЕНК для студентів заочної 

форми навчання та 90% денної форми навчання; 

- удосконалити графіки перевірки випускових та курсових робіт студентів 

на антиплагіат; 

- перейти на електронну систему «Деканат»: роботу з модулями «ПС-

Користувачі», «ПС-Студент», «Навчальний план»,  «Навчальний процес» та до 

електронного розкладу; 

- організувати роботу створеної Ради випускників; 

- посилити профорієнтаційну роботу на магістратурі і на спеціальностях 

бакалаврського рівня: Економіка, Математика; 

- продовжити роботу  по наповненню системи е-навчання якісним освітнім 

контентом, створення відеолекцій та відеокурсів. 
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5. Інновації, наукові дослідження, наукометрія та академічна 

доброчесність на Факультеті. 

  

 Зведена інформація з наукових досліджень, публікаційної активності 

представлена у таблиці 5.1 

 

Таблиця 5.1 Наукові дослідження і публікаційна активність 
 2019 2020  2021  

1.Результати публікаційної активності  

кількість отриманих авторських свідоцтв, патентів 9 9   57 

кількість монографій − одноосібні та колективні (у т.ч. за 

кордоном) 

19 14 22 

кількість підручників і навчальних посібників 12 13 24 

кількість статей, в т.ч.:    

- у наукових фахових виданнях України 72 43 66 

- у виданнях, що входять до НБД Scopus, WоS 42 69 61 

2.Кількість проведених науково-практичних конференцій  4 2 6 

3.Кількість проведених студентських науково-практичних 

конференцій  

3 2 2 

4.Участь у конкурсах студентських наукових робіт  12 10 14 

5.Кількість наукових гуртків 5 5 6 

6.Наукові фахові видання 1 1 1 

7.Кількість призових місць на конкурсах студентських наукових 

робіт 

1 2 3 

 

5.1 Реалізація наукових тем 

Протягом 2021 р. на Факультеті реалізовувалися наступні наукові теми: 

1. «Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та 

інформаційних технологій в освіті і науці» (0116U004625). Керівник: Литвин 

О.С. Роботу завершено. Звіт про результати затверджено на Вченій раді 

Університету. 

2. «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах 

міста Києва» (0116U003994). Керівник: Ільїч Л.М. Роботу завершено. Звіт про 

результати затверджено на Вченій раді Університету. 

3. «Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції» (0118U001561). 

Керівник: Лойко В.В. (до 2023 року). Протягом 2021 р. в рамках теми були 

проведені дослідження: «Аналітичні аспекти впливу пандемії на економіку 

міста Києва», «Аналіз зарубіжного досвіду розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури, соціальної сфери та освіти і обґрунтування доцільності його 

використання в Україні», «Концептуальні засади економічної безпеки 

суб’єктів господарювання», «Аналітичні аспекти змін інвестиційної 

привабливості та інвестиційної безпеки економіки міста Києва». 

4. «Математичні методи та цифрові технології в освіті, науці, техніці» 

(0121U111924). Керівник: Литвин О.С. (діє до 2026 року). План реалізації 

наукової теми затверджено на засіданні Вченої ради ФІТУ 18 листопада 

2021р. 
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 У 2022 р. планується відкриття науково-дослідних робіт на кафедрі 

інформаційної та кібернетичної безпеки ім. професора В. Бурячка та на кафедрі 

управління. 

 

5.2 Публікаційна активність 

 

Інформація про наукові публікації представлена у таблиці 5.1. Значно 

збільшилася кількість отриманих авторських свідоцтв. Разом з тим, слід 

активізувати роботу щодо оформлення патентів. 

Збільшилася кількість публікацій у фахових виданнях. Кількість 

публікацій у виданнях, що входять до НБД Scopus, WоS, станом на 30.12.21 дещо 

зменшилася у порівнянні з показником 2020 року. Разом з тим, на даний момент 

16 статей очікують на публікацію, 2 очікують індексації, ряд статей знаходиться 

на рецензуванні.  

Згідно з Корпоративним стандартом наукової діяльності Університету, 

щороку кожен доктор та кандидат наук повинен опублікувати одну статтю у 

виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science. У 2021 р. 

Корпоративний стандарт виконали 37 співробітників Факультету.  

У 2021 р. завідувач кафедри управління Л.М. Ільїч та доцент кафедри 

управління О.В. Акіліна посіли І місце в номінації «Кращий підручник» у 

Конкурсі на здобуття премії імені Бориса Грінченка з виданням «Ільїч Л., Акіліна 

О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник для студентів 

закладів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами 

підготовки бакалаврів галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 

«Соціальні та поведінкові науки». Видання третє, доопрацьоване. Київ, 2020. – 

949 с.» 

 

5.3 Наукові заходи  

 

 Результати наукових досліджень у 2021 р. було апробовано та обговорено 

на наукових заходах різних рівнів, серед яких: 

- «Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication 

Systems» (CPITS 2021) (28.01.2021) – індексується в Scopus;  

- ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Теоретико-

практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-

орієнтованих технологій в освіті та науці» (28.04.2021); 

- VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців 

«Інформаційні технології -2021» (20.05.2021); 

- Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Інноваційні методи 

навчання математики в університетах» в рамках міжнародного 

проєкту  «Партнерство для навчання та інноваційні методи викладання 

математики в університеті» (PLATINUM) програми ЄС Еразмус + КА203 – 
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Стратегічне партнерство для вищої освіти, 2018-1-NO01-KA203-038887 (9-

10.06.2021); 

- Студентська наукова конференція «Студентський  науковий пошук – 2021» 

(25.10.2021); 

- «Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication 

Systems» (CPITS II 2021) (26.10.2021) – індексується в Scopus; 

- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, 

проблеми, перспективи» (10.11.2021); 

- V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Перспективи 

розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: 

теорія і практика» (2.12.2021); 

- ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна фінансова політика 

України: проблеми та перспективи» (8.12.2021). 

 Крім того, протягом року проводилися науково-практичні семінари, 

тренінги, майстер-класи, гостьові лекції та інші заходи, зокрема: 

- круглий стіл «Реінжиніринг бізнес-процесів дистанційного навчання ЗЗСО» 

(26.01.2021); 

- гостьова лекція «Вступ до теорії Blockchain» (Л. Хацкевич, керівник відділу 

стратегічного партнерства компанії 482.solutions) (1.04.2021); 

- круглий стіл «Забезпечення системи якості освіти в Україні: стан, проблеми, 

перспективи» (15.04.2021); 

- семінар на тему «Використання методів математичної статистики в наукових 

дослідженнях» (проф. В. Прошкін, 27.04.2021); 

- вебінар на тему «Акмеологічне підґрунтя професійного розвитку керівного 

складу закладу освіту» (17.05.2021); 

- круглий стіл «Навички менеджера-майбутнього» (19.05.2021); 

- конкурс інноваційних проєктів «Фабрика бізнес-ідей та стартапів» (19.05.2021); 

- гостьова лекція «Вступ до блокчейну та децентралізованих технологій» (О. 

Курбатов, blockchain-дослідник компанії Distributed Lab) (22.09.2021); 

- гостьова лекція «Цифрове майбутнє фінансів в Україні й світі» (Радж Делік, 

крипто-ентузіаст, експерт по онлайн-інвестиціям, засновник консалтингової 

компанії «Crypto Finance») (27.10.2021); 

- гостьова лекція «Ціноутворення на ринках ресурсів» (О. Бурунова, викладач 

факультету права та економіки Університету Яна Длугоша в Ченстохові) 

(12.11.2021); 

- гостьова лекція «Математична грамотнiсть учнів у контексті PISA» (Д.В. 

Васильєва, к.п.н., учитель вищої категорії, старший науковий співробітник 

відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН 

України) (16.11.2021). 

- гостьова лекція «Бюджетний процес. Складання прогнозу та проєкту бюджету 

міста Києва» (Поздєєва К.В., заступник директора департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради) (26.11.2021); 
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- конкурс інноваційних бізнес-ідей та проєктів «Бої стартапів: інновації та 

управління ними» (1.12.2021);  

- круглий стіл «Doing Business Digitally» (8.12.2021); 

- гостьова лекція «SECURITY – з нуля до профі» (А. Березюк, консультант з 

безпеки Berezha Security Group) (30.11.2021); 

- майстер-клас «Теорія ігор: від науки до життя» (В. Прошкін, д. п. наук, 

професор, професор кафедри комп’ютерних наук і математики) (9.12.2021). 

 

5.4 Заходи щодо дотримання принципів академічної доброчесності 

 

На Факультеті постійно проводиться робота щодо пропагування та 

дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами та 

співробітниками. Проаналізовано результати опитування, проведеного у 2020 р. 

серед здобувачів освіти та викладачів. Висновок опитування - є потреба 

посилити  інформування здобувачів освіти з принципами академічної 

доброчесності.   

З цією метою у 2021 р. для студентів Факультету було проведено наступні 

заходи: 

- семінар «Дотримання принципів академічної доброчесності в навчальному 

процесі», метою якого було ознайомлення здобувачів з нормативною базою 

забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності та прикладними 

аспектами дотримання цієї бази (заступник декана з наукової роботи Н. Коршун) 

(7.06.2021); 

- науково-практичний семінар «Формування культури академічної 

доброчесності студентів у Київському університеті імені Бориса Грінченка», на 

якому розглядалися положення нормативно-законодавчої бази, види проявів 

академічної недоречності, сервіси перевірки робіт на плагіат (завідувач кафедри 

фінанси та економіки О. Сосновська, професор кафедри фінансів та економіки В. 

Лойко, заступник декана з наукової роботи Н. Коршун) (24.11.2021); 

- тренінг «Академічна доброчесність починається з нас!», де було розглянуто 

проблеми академічної доброчесності та виконано декілька актуальних кейсів 

(викладач циклової комісії з педагогічної освіти Фахового коледжу Універсум, 

доктор філософії Д. Сопова) (10.11.2021). 

 Тези доповідей на конференціях, статті, випускні роботи, наукові роботи 

студентів, що подаються на конкурси, проходять обов’язкову перевірку на 

наявність плагіату засобами Unicheck та StrikePlagiarism. 
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5.5 Діяльність аспірантури 

 

Таблиця 5.2 Кількість здобувачів за спеціальностями Факультету 

Спеціальність 3 рік навчання 2 рік навчання 1 рік навчання 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

(вибірковий блок 

ІКТ в освіті) 

- 6 1 

051 Економіка 3  1 2 

125 Ki6ep6eзпека 3 3 3 

 

Річні звіти аспірантів (за 2020-2021 н.р.) заслухано на засіданнях 

відповідних кафедр та затверджено Вченою радою Факультету. Індивідуальні 

плани виконані в повному обсязі.  Відповідно до Положення про опитування в 

Київському університеті імені Бориса Грінченка (наказ від 29.04.2021 №293) з 

метою отримання зворотного зв’язку щодо якості освіти в Університеті 

проведено опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 

рівня спеціальностей 051 «Економіка» та 125 «Кібербезпека». Переважна 

більшість опитаних задоволена рівнем, стилем та якістю викладання навчальних 

дисциплін, а також співпрацею з науковими керівниками. 

Освітньо-наукові програми «Економіка» та «Інформаційна безпека 

держави» повністю відповідають науковим інтересам та темам дисертацій 

здобувачів. Аспіранти спеціальності 051 «Економіка» внесли пропозицію щодо 

впровадження навчальних дисциплін, які б стосувалися циркулярної економіки 

як сучасної моделі економічного розвитку людства, а також питань грантової 

діяльності. Серед пропозицій аспірантів спеціальності 125 «Кібербезпека» 

можна виділити наступні: надавати більше інформації щодо принципів 

дотримання академічної доброчесності, підвищити рівень застосування сучасних 

методів навчання, підвищити кількість годин практичної підготовки. Здобувачі 

також цікавляться можливістю проходження освітньої складової за 2 роки. 

 

5.6 Захист дисертацій працівниками факультету 

 

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки ім. професора В. 

Бурячка: Складанний Павло Миколайович (тема «Моделі і методи забезпечення 

імітостійкості та конфіденційності в системах обробки інформації», науковий 

ступінь - кандидат наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології). 

Кафедра управління: Марухленко Оксана В’ячеславівна (тема 

«Інвестиційний механізм публічної політики щодо розвитку соціального 
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потенціалу регіонів України», науковий ступінь - доктор наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління) 

Кафедра комп’ютерних наук і математики: Буйницька Оксана Петрівна 

(тема «Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього 

середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів», 

науковий ступінь - доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті).  

У 2021 році отримали вчене звання професора: 

1. Лойко В.В. (наказ МОН від 09.02.2021 №157) 

2. Прошкін В.В. (наказ МОН від 09.02.2021 №157) 

3. Рамський А.Ю. (наказ МОН від 29.06.2021 № 735) 

4. Жильцов О.Б. (наказ МОН від 30.11.2021 № 1290) 

5. Ільїч Л.М. (наказ МОН від 30.11.2021 № 1290) 

6. Смирнова-Трибульська Є.М. (наказ МОН від 30.11.2021 № 1290) 

7. Краус Н.М. (наказ МОН від 30.11.2021 № 1290) 

8. Коршун Н.В. (наказ МОН від 30.11.2021 № 1290) 

9. Сосновська О.О. (наказ МОН від 30.11.2021 № 1290) 

 

У 2021 році отримали вчене звання доцента: 

1. Казак О.О. (наказ МОН від 09.02.2021 №157) 

2. Смирнова-Трибульська Є.М. (наказ МОН від 09.02.2021 №157) 

3. Соколов В.Ю. (наказ МОН від 30.11.2021 № 1290) 

 

5.7 Наукова робота здобувачів вищої освіти 

 

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2020-

2021 н. р.: 

До участі у 2 турі Конкурсу було відібрано 13 робіт за 10 спеціальностями 

та галузями, зокрема: Публічне управління та адміністрування, Менеджмент 

організацій, Фінанси і кредит, Інтелектуальна власність, Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища, Кібербезпека, 

Математика, ІКТ в освіті, Комп’ютерні науки, Середня освіта (Інформатика). 

Перемогу у 2 турі Конкурсу здобули: 

- Пєлєнко Юрія Юріївна, студентка ІІІ курсу –І місце зі спеціальності «Середня 

освіта (Інформатика)» (керівник - Вембер Вікторія Павлівна, доцент кафедри 

комп’ютерних наук і математики) 
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- Шемчук Катерина Романівна, студентка ІІІ курсу – ІІІ місце зі спеціальності 

«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» 

(керівник -  Лойко Валерія Вікторівна, професор кафедри фінансів та економіки) 

Крім того, студент Юрченко Денис Вікторович під керівництвом Краус 

Катерини Миколаївни, доцента кафедри управління, посів ІІІ місце у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Менеджмент» 

за спеціалізацією «Менеджмент персоналу». 

5.8 Робота наукових гуртків 

 

Кафедра комп’ютерних наук і математики 

1.Започатковано роботу нового студентського гуртка «Проєктування та 

створення систем безпеки» (керівник – доц. Іваніченко Є.В., 9 студентів). 

Зі студентами першого курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» розглянуто 

теоретичні питання зі створення систем охоронної, пожежної сигналізації, 

систем відеоспостереження тощо. У другому семестрі планується дослідити 

практичну складову. 

2.«Використання ІКТ в освітньому процесі» (керівник – доц. Бодненко 

Д.М., 20 студентів). Організовано і проведено конкурс на кращий проєкт (січень 

та червень 2021 року). 20 студентів різних спеціальностей – членів гуртка взяли 

участь в конференції молодих науковців «Інформаційні технології – 2021». 

3.«Комп’ютерні системи» (керівник – доц. Абрамов В.О., 6 студентів). 

Реалізовано індивідуальну дослідницьку роботу зі студентами за напрямами: 

вивчення та дослідження вбудованих систем керування для використання в 

інтернету речей і проектах розумного міста; вивчення основ технологій 

комп’ютерних мереж, в тому числі навчання на дистанційних курсах CISCO; 

вивчення і використання симуляторів для дистанційного моделювання 

вбудованих мікропроцесорних систем керування; підготовлено студентів до 

участі в конференції «Інформаційні технології – 2021». 

4. «Математичні студії» (керівник – доц. Радченко С.П., 11 студентів). 

Студенти спеціальності «Математика» та «Комп’ютерні науки» розглядали тему 

«Матриці, визначники, системи рівнянь», а також окремі задачі з математичного 

аналізу. Планується історична тема досліджень, пов’язана з діяльністю та 

життєвим шляхом видатних українських математиків.  

Проведено бліц-турнір з матеріалу лінійної алгебри (для підготовки з 

математичної олімпіади). За результатами цього заходу був визначений 

переможець – студент першого курсу спеціальності «Математика» Адам 

Хачатрян, який розв’язав складну задачу олімпіадного рівня, яка пропонувалася 

на українській олімпіаді в м. Одеса минулих сезонів. По мірі засвоєння 
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студентами першого курсу нових знань задачі на засіданнях гуртка будуть 

ускладнюватись. 

 

Кафедра управління 

 В рамках роботи наукового гуртка “Школа управлінця” (керівник - 

Марухленко О.В., 10 студентів) проведено: 

- Круглий стіл на тему “Реінжиніринг бізнес-процесів дистанційного навчання 

ЗЗСО”. 

- Круглий стіл “Навички менеджера-майбутнього”. 

 Крім того, члени гуртка взяли участь у круглому столі “DOING BUSINESS 

DIGITALLY”, ІІІ Конкурсі інноваційних бізнес-ідей та проєктів «Бої стартапів: 

інновації та управління ними», ІІІ Конкурсі інноваційних проєктів «Фабрика 

бізнес-ідей та стартапів» та онлайн заході UGEN Challenge Audit. 

 

Кафедра фінансів та економіки 

 В рамках роботи наукового гуртка “Фінансовий аналітик” (керівник – Л.І. 

Васечко): проведено дослідження та обговорення їх результатів за темами: 

«Сучасна банківська політика України: проблеми та перспективи», 

«Раціональний розподіл бюджету молоді» та «Страхова система України»;  

підготовлено 5 тез доповідей на ІХ Всеукраїнську науково-практичну 

конференції «Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи».  

 

5.9 Публікаційна активність здобувачів вищої освіти: 

 

 Кафедра управління: 

Здобувачами вищої освіти опубліковано 3 статті у фахових виданнях (Науменко 

М., Юрченко Д., Приймачек А., Іванченко О.), 2 розділи у колективних 

монографіях (Ярмошенко М., Єфременко К.С.), 3 статті у закордонних наукових 

виданнях  (Куредон Д., Мороз В., Обертинська Д.) 

 Кафедра фінансів та економіки 

Здобувачами вищої освіти опубліковано розділ у колективній монографії 

(Руденко В.С., Золотоверха А.В.), 1 статтю у фаховому виданні (Поздєєва К.В.), 

3 статті у виданнях, що індексуються у НМБ Index Copernicus International (ICI); 

Research Papers in Economics (США), ResearchBib (Японія), Google Scholar, 

Economics and Finance Research (Шемчук К.Р., Чередніченко А.С., Віровец Д.). 

Кафедра комп’ютерних наук і математики 

Здобувачами вищої освіти опубліковано 2 статті у виданнях, що включені до 

НМБ Scopus (В. Кучеровська, М. Орлова). 

 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки ім. професора В. 

Бурячка 

Аспіранти кафедри опублікували 4 статті у виданнях, що включені до НМБ 

Scopus та 1 статтю у фаховому виданні (О.Рябчун, Є.Іосіфов, І. Сукайло, М. 
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Ворохоб, Ф. Кіпчук, Р. Черненко). Студенти кафедри опублікували 3 статті у 

фахових виданнях (М. Марценюк, К. Кравчук, Г. Олексієнко). 

Пріоритетні завдання за науковим напрямом діяльності Факультету на 

2022 р.:  

- відкриття науково-дослідних робіт на кафедрі інформаційної та кібернетичної 

безпеки ім. професора В. Бурячка та на кафедрі управління; 

- підвищення кількості цитувань публікацій співробітників ФІТУ, а також 

оприлюднення результатів досліджень у виданнях, що включені до Scopus/Web 

of Science і мають вищий квартиль порівняно з публікаціями 2021 року; 

-постійне пропагування принципів академічної доброчесності серед здобувачів 

ФІТУ; 

-створення наукового гуртка на кафедрі інформаційної та кібернетичної безпеки 

ім. професора В. Бурячка; 

-залучення студентів до роботи наукових гуртків та діяльності наукового 

товариства САДМВ ФІТУ. 

 

6. Інтернаціоналізація та її особливості 

 

У 2021 році на Факультеті велася робота над шістьома міжнародними 

проєктами: 

1) Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних 

інструментів викладання - MOPED програми Еразмус+ КА2. Координатор: 

Н.Морзе; учасники з Факультету: В. Вембер, М. Бойко. Строки реалізації 

проєкту: 15.10.2017–14.10.2021. 

2) Партнерство для навчання та викладання математики в Університеті – 

PLATINUM програми Еразмус+ КА2. Координатор: Н.Морзе, учасники з 

Факультету: М.Астаф'єва, М.Бойко, О.Глушак, О.Жильцов, О.Казак, О.Литвин, 

І.Машкіна. Строки реалізації проєкту: 01.09.2018 – 31.12.2021. 

3) Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою 

цифрового математичного моделювання – DeDiMaMo програми DIKU. 

Координатор: Н.Морзе, учасники з Факультету: М.Астаф'єва, М.Бойко, 

О.Глушак, О.Жильцов, О.Литвин, І.Машкіна. Строки реалізації проєкту: 

01.06.2019 – 01.06.2022. 

4) Консультування українських університетів зі створення магістерської 

освітньої програми «Електронне урядування» для розвитку та підвищення 

обізнаності про електронне урядування через впровадження ІКТ-рішень для 

підтримки реформ в Україні за підтримки МЗС Естонії. Координатор: Н.Морзе, 

учасники: О.Акіліна, Л.Ільїч, О.Литвин, Т.Носенко. Строки реалізації проєкту: 

1.09 2019–1.03.2022. 

5) Навчання Цифровому Підприємництву - TED програми Еразмус+ КА2. 

Координатор: О.Штепа, учасники: Н.Краус, К.Краус. Строки реалізації 

проєкту: 01.09.2020–01.09.2023. 

6) Аналітичний центр Київського університету імені Бориса Грінченка – 
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за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Посольства Швеції в 

Україні у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE). 

Координатор: Л.Гриневич, учасники: Н.Морзе, В.Прошкін, Л.Ільїч. Строки 

реалізації проєкту: 01.07.2020-30.10.2021. 

 Порівнюючи з попередніми роками, слід зазначити, що проєктна 

діяльність на Факультеті активізувалася, зокрема, збільшилася кількість діючих 

проектів (у 2019 і 2020 роках їх було чотири та п’ять відповідно) (табл.1).  

 

 

Таблиця 6.1 Кількість діючих рамкових проектів 

2019 2020 2021 

4 5 6 

 

 Окрім того, співробітники Факультету були також  залучені до 

реалізації проєктів інших організацій та установ. Серед таких проєктів: 

1) Лексичний мінімум медіазнавця ELEXIS – за підтримки рамкової 

програми Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій Horizon 2020. 

Координатор: Інститут Йозефа Стефана, Словенія. Учасник від Факультету: 

В.Яскевич. Строки реалізації проєкту: 01.02.2018-31.07.2022. 

2) Research of Natural Language Processing – за фінансової підтримки та 

безпосереднього керівництва Компанії Ender Turing, Таллінн, Естонія. Учасники 

від Факультету: Г.Гулак, Н.Коршун, В.Соколов, П.Складанний, С. Обушний. 

Строки реалізації проєкту: 07.01.2021-07.01.2022. 

3) Enhancement of the HEIs Institutional Capacity and Researchers Career 

Development – за підтримки Міжнародного консорціуму UNS-CEASC-KU 

(Uczelnia Nauk Społecznych - Central European Academy Studies and Certifications 

- Katolícka univerzita v Ružomberku). Координатор: Central European Academy 

Studies and Certifications, Бидгощ, Польща. Учасник від Факультету: В. Звонар. 

Строки реалізації проєкту: 01.11.2021 – 31.01.2022. 

У 2021 р. активізувалася участь викладачів Факультету у міжнародних 

програмах академічної мобільності. Зокрема, доцентка кафедри управління О.В. 

Штепа була двічі відряджена для викладання у Полонійній Академії у 

Ченстохові (Польща) як запрошений професор. В рамках міжнародного проєкту 

“Навчання цифровому підприємництву” О.В. Штепа також пройшла міжнародне 

стажування на базі Краківського університету економіки (Польща). Крім того, 

професор кафедри управління В.П. Звонар долучився як фасилітатор до 

Міжнародної програми лідерства служіння (International Servant Leadership 

Program) від міжнародної організації Co-Serve International упродовж курсу з 

лідерства служіння для інтернаціональної групи студентів з США, Казахстану, 

Філіппін, Нігерії, Тайланду, Китаю. Учать В.П. Звонаря у міжнародному заході 

відбувалася онлайн.  

Аналізуючи показники академічної мобільності працівників Факультету у 

динаміці, можна стверджувати, що у 2021 р. досягнуто «докарантинного» рівня 
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активності (табл. 2).  

 

Таблиця 6.2 Динаміка академічної мобільності працівників 

2019 2020 2021 

2 - 2 (у т.ч. один - онлайн) 

 

Своєю чергою, Факультет також залучав до начального процесу 

закордонних викладачів. Три з чотирьох кафедр приймали гостьових лекторів із 

партнерських організацій Іспанії, Швеції та Польщі. Із запрошеними фахівцями 

мали можливість поспілкуватися студенти різних курсів та спеціальностей. 

Зокрема, для студентів-математиків тематичне онлайн-заняття провела 

професорка з методики викладання математики Університету Гранади (Іспанія) 

Veronica Albadeze. Зі студентами освітньої програми "Управління закладом 

освіти" спілкувалася інша запрошена лекторка - Maryna Mykhatska, керівниця 

напряму роботи з обдарованими дітьми, тренерка з питань педагогіки та 

шкільних методик, вчителька старших класів з природничо-математичних 

предметів (Загальноосвітній заклад Mariaskolan, Мальме, Швеція). Студенти 

спеціальностей 051 «Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» мали нагоду послухати фахову лекцію, яку прочитала Olena 

Burunova, викладачка факультету права та економіки Університету Яна Длугоша 

в Ченстохові (Польща). 

Серед закордонних гостей Факультету були і студенти університетів-

партнерів. Зокрема, в межах програми Еразмус+ студент Європейського 

гуманітарного університету (Литва) Є. Караулов проходив навчання за 

спеціальністю «Державне управління». Студентові було організовано 

знайомство з фондами бібліотеки Університету, здійснено підбір тематичних 

ресурсів для роботи над магістерською роботою, організовано низку івентів для 

розширення професійного досвіду.  

Викладачами Факультету у 2021 році було подано шість міжнародних 

заявок на отримання грантів. Усі заявки колективні. Найбільшу кількість 

пропозицій сформувала кафедра комп’ютерних наук і математики (4 із шести 

заявок). Втім, кожна кафедра зберігає потенціал і має всі можливості брати 

участь у сучасних актуальних міжнародних дослідженнях, здобувати гранти та 

реалізовувати перспективні проєкти. 

Якщо порівнювати з попередніми роками, то очевидним є суттєве 

зменшення кількості міжнародних заявок на отримання грантів. У 2021 році було 

подано на чотири заявки менше, ніж в 2019 році, і на дев’ять заявок менше, ніж 

у 2020 році (табл. 6.3).  
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Таблиця 6.3 Динаміка подання заявок на отримання колективних грантів 

2019 2020 2021 

10 15 6 

 

На Факультеті продовжує дію програма подвійних дипломів з Полонійною 

академією у Ченстохові (Польща). Попри карантинні обмеження, зумовлені 

пандемією COVID-19, програму було збережено. У 2021 році чотири студенти-

бакалаврату продовжили навчання закордоном. Крім того, досягнуто 

домовленості щодо участі у програмі двох студентів магістратури у 2022 році. 

Отже, спостерігається позитивна динаміка у 2021 р. щодо реалізації 

міжнародних проєктів, залученості працівників Факультету до міжнародної 

академічної мобільності. Водночас знизилися кількісні результати подачі 

колективних грантових заявок. Причини такої тенденції: незнання англійської 

мови, відсутність досвіду оформлення заявок, знижена мотивація і пасивність у 

пошуку міжнародних партнерів, яка переважно  пов'язана з пандемією.  

Пріоритетними завданнями з міжнародної діяльності у 2022 році: 

- розвиток проектної діяльності за напрямами Програми Еразмус+ 

(КА107; КА2; напрям Жан Моне) та «Horizon-2020» (зокрема, в частині 

тематики цифрових трансформацій); 

- залучення до навчання в Університеті іноземних студентів; 

- організація гостьових лекцій-презентацій міжнародних фондів, 

організацій та професорів закордонних університетів; 

- робота з зарубіжними вишами-партнерами та участь у міжнародних 

університетських асоціаціях; 

- міжнародна академічна мобільність викладачів та студентів. 

 


