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ЗВІТ 

Ректора КНУТД проф. Грищенка І.М. про виконання умов 

контракту за 2014 рік 

 

 Згідно із Законом України «Про вищу освіту» ректор університету 
проф. Грищенко І.М. звітував перед Міністерством освіти і науки 

України  про виконання умов контракту, який був укладений між 

Міністерством і ректором 18 листопада 2010 року. 
 Вищезгаданий Закон передбачає публікацію звіту на сайті 
університету.  
 Робота ректора була спрямована на виконання вимог контракту 
відповідно законодавчих актів України, таких як Закони України: “Про 

освіту», “Про вищу освіту», “Про наукову і науково-технічну діяльність»; 

Указами Президента України: “Питання Міністерства освіти і науки 

України»,  “Положення про Національний заклад (установу) України», 

Указу Президента України “Національна доктрина розвитку освіти»; 

Постановами Кабінету Міністрів України: “Про затвердження Положення 
про державний вищий навчальний заклад», “Про затвердження 
Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», 

“Про державну національну програму “Освіта» (“Україна ХХІ 
століття»)»; Наказами Міністерства освіти і науки України та іншими 

нормативними документами. 

 Київський національний університет технологій та дизайну є 
багатопрофільним навчально–культурний та науково–інноваційний 

комплексом із широко розвиненою інфраструктурою та сучасною 

матеріально–технічною базою, який має славетну історію та здійснює 
багаторівневу підготовку кваліфікованих фахівців різних напрямів, в т.ч. 

для легкої та хімічної промисловості, сфери побутового обслуговування, 
індустрії моди, дизайну та бізнесу. У 2015 році університет готується 
відзначити славне 85-річчя з дня заснування. 

Якісна робота Університету підтверджується досить високими 

позиціями за результатами рейтингового оцінювання за 2014 рік, яке 
проводять різні авторитетні українські та міжнародні організації. 

Так, у рейтингу МОН України Університет входить у п’ятірку 

кращих серед більше ніж 30 університетів з групи «Технологічні, 
будівництва та транспорту». За рейтингом  «Топ 200 Україна» 

Університет займає 24 позицію з 200 і входить у десятку кращих 

технічних та технологічних вищих навчальних закладів. У міжнародному 
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рейтингу SCOPUS серед 112 вищих навчальних закладів України 

університет посідає 37 позицію. 

Ці рейтинги характеризують інтегральну оцінку діяльності закладу 
за такими показниками: міжнародна активність, якість контингенту 
студентів, якість науково-педагогічного персоналу, якість наукової та 
інноваційної діяльності, ресурсне забезпечення. 

Університет системно модернізується в напрямі вирішення нашого 

стратегічного завдання – мати сучасний, елітний Університет, де передові 
наукові дослідження проходять шлях від ідеї до впровадження в освітній 

процес та практику. 
Для цього в Університеті послідовно і наполегливо 

впроваджуються нові організаційно-економічні механізми, які 
забезпечують ефективне використання наявних ресурсів та якість освіти 

на засадах інноваційного, підприємницького університету. 
Київський національний університет технологій та дизайну готує 

фахівців з вищою освітою відповідно до ліцензії серії АЕ №527263 виданої 
Міністерством освіти і науки України 09.09.2014 р. Ліцензований обсяг 
підготовки фахівців в університеті денної та заочної форм навчання 
становить 8882 осіб, в т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

«молодший спеціаліст» – 1465 осіб; «бакалавр» – 3780 осіб; «спеціаліст» – 

2595 осіб; «магістр» – 1042 осіб; перепідготовки фахівців – 500 осіб, в т.ч. за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями: «молодший спеціаліст» – 120 осіб, 

«спеціаліст» –380 осіб. 

У 2013-2014 н.р. в КНУТД підготовка фахівців здійснювалась з 15 

галузей знань, 13 спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст», 25 

напрямів за ОКР «бакалавр», 35 спеціальностей за ОКР «спеціаліст» і 
«магістр» та з 40 спеціалізацій; перепідготовка фахівців здійснювалась з 4 

спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст» та 9 спеціальностей за ОКР 

«спеціаліст». 

Відповідно до потреб ринку праці в КНУТД проводиться робота з 
відкриття нових напрямів і спеціальностей. У звітному році в 
університеті відкрито: 

• 2 напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр»: 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» 

(кафедра фінансів, зав. кафедри проф. Тарасенко І.О.); 6.050503 

«Машинобудування» (кафедра машин легкої промисловості, зав. кафедри 

Орловський Б.В.); 
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• 1 спеціальність за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст»: 5.02020701 «Дизайн» (Чернігівський 

промислово-економічний коледж КНУТД, директор Гайдей О.О.);  

• 2 спеціальності перепідготовки за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «спеціаліст»: 7.05010102 «Інформаційні технології проектування» 

і 7.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» (Інститут 

післядипломної освіти, директор проф. Бондаренко О.О.);  

У 2014-2015 н.р. Київський національний університет технологій та 
дизайну здійснював підготовку фахівців з 15 галузей знань, 13 

спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст», 27 напрямів за ОКР 

«бакалавр», 35 спеціальностей за ОКР «спеціаліст» і «магістр» та з 40 

фахових спрямувань і спеціалізацій; перепідготовку фахівців з 4 

спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст» та 11 спеціальностей за ОКР 

«спеціаліст». 

Крім того, згідно ліцензії КНУТД надає такі освітні послуги: 

− підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами; 

− підготовка до вступу до вищих навчальних закладів громадян 

України; 

− підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади; 

− підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами 

(спеціальностями). 

У звітному навчальному році успішно пройшли акредитацію 1 

напрям підготовки за ОКР «бакалавр», 2 спеціальності за ОКР 

«спеціаліст» і «магістр» (підготовка та перепідготовка), 3 спеціальності за 
ОКР «молодший спеціаліст» (Чернігівський промислово-економічний 

коледж КНУТД). У 2013-2014 н.р. КНУТД успішно пройшов 
ліцензування і отримав ліцензію на новий термін (до 2024 року) на 
Підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України 

(Інститут довузівської, прискореної і індивідуальної підготовки). 

 Обсяг навчального навантаження, що виконувався науково-

педагогічними працівниками університету в 2013-2014 н.р. становив 
383084 академічних годин, що на 28,6% менше попереднього року. 

Кількість академічних груп всіх форм навчання у 2013/2014 н.р. 

становила 581, в тому числі 348 – денної форми навчання; в 2014/2015 

н.р. загальна кількість академічних груп знизалась на 13,1% і становить 
505 груп, з них денної форми навчання – 306 (менше на 12,1%). 
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Динаміка кількості студентів та випускників КНУТД 

за 2012–2013 та 2013–2014 н.р. 

Факультет 

2012-2013 н.р. 2013–2014 н.р. Динаміка, % 

С
ту
де
нт
и 

В
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ус
кн
ик
и 

С
ту
де
нт
и 

В
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ус
кн
ик
и 

С
ту
де
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и 

В
ип
ус
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ик
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Факультет технологій, 

сервісу та моди 
1077 395 1034 439 96 111,13 

Факультет дизайну 706 239 697 239 98,72 100 

Факультет економіки та 
бізнесу 

1434 694 1273 530 88,77 76,36 

Факультет мехатроніки та 
комп’ютерних систем 

801 328 747 293 93,25 89,32 

Факультет хімічних та 
біофармацевтичних 

технологій  

513 225 467 175 91,03 77,77 

Факультет ринкових, 

інформаційних та 
інноваційних технологій 

223 140 162 94 72,64 67,14 

Всього по денній формі 

навчання 
4754 2021 4380 1770 92,13 87,58 

Заочна та дистанційна 
форми навчання 

2645 1179 2559 1080 96,74 91,60 

Інститут післядипломної 
освіти 

310 209 161 80 51,94 38,27 

Іноземці 235 67 219 56 93,19 83,58 

Коледж КНУТД 1025 190 1151 222 112,29 116,48 

Львівський коледж легкої 
промисловості 

664 200 665 200 100 100 

Чернігівський 

промислово-економічний 

коледж  

550 110 602 181 109,45 164,54 

Всього по коледжам 2239 500 2418 603 107,99 120,6 

РАЗОМ 10183 3976 9737 3589 95,64 90,27 

 

Загалом в 2013-2014 н.р. контингент студентів КНУТД в порівнянні 
з попереднім навчальним роком знизився на 7,3%, кількість випускників 
знизилася на 12,41%. При цьому найбільший спад кількості студентів 
відбувся на факультеті ФРІІТ (27,35 %) та найменший – на факультеті 
дизайну (1,27 %). Зростання контингенту студентів відбулося в коледжі 
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КНУТД (12,29%) та у Чернігівському промислово-економічному коледжі 
(9,45%). 

У 2013-2014 н.р. освітній процес в Університеті був повністю 

забезпечений державними та галузевими стандартами вищої освіти з усіх 

напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. 
Всі напрями підготовки та спеціальності були забезпечені освітньо-

кваліфікаційними характеристиками і освітньо-професійними 

програмами. Навчальні та робочі плани з усіх спеціальностей 

відповідають останнім вимогам та рекомендаціям Міністерства освіти та 
науки України та сучасним інноваційним тенденціям в освітній 

діяльності.  
Важливу роль в Університеті у звітному навчальному році було 

приділено вдосконаленню системи забезпечення якості підготовки 

фахівців у контексті європейських вимог. Так, з метою підвищення якості 
освітньої діяльності, пріоритетними напрямами діяльності в університеті 
у звітному році стало розробка, затвердження та виконання Стратегії 
розвитку університету на період до 2017 р. та виконання 6 програм, а саме 
«Кадри», «Підручник», «Виховна робота та гуманітарний розвиток», 

«Наука та інновації», «Програма забезпечення якості підготовки фахівців 
в КНУТД» та комплексна науково-технічна програма 
«Енергоефективність та енергозбереження».  У 2014 році Вчена рада 
затвердила перспективний план розвитку – Стратегію розвитку КНУТД на 
період до 2017 року. Це, безумовно, сприяло підвищенню якісної 
підготовки фахівців та формуванню іміджу провідного ВНЗ. 

 В 2013-2014 н.р. розпочата робота по апробації та впровадженню в 
роботу комп`ютерної програми для розрахунку, обліку та контролю 

навчального навантаження, зокрема модулів «Навчальний план», 

«Робочий навчальний план», «Розклад занять». У 2014/2015 н. р. 

навчальним відділом НМЦУПФ продовжується робота по розробці 
програмного забезпечення з організації навчального процесу, яку 

забезпечує кафедра інформаційних технологій проектування, в частині 
розрахунку навчального навантаження.  

Державна атестація в університеті у 2013-2014 навчальному році 
здійснювалася згідно «Положення про порядок створення та організацію 

роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах 

України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

24 травня 2013 р. №584. Згідно зазначеного вище положення  
розпорядженням проректора з НПР внесені відповідні зміни у 

формування наказів про випуск. Державна атестація в університеті 
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проводилась на підставі оцінювання рівня професійних знань, умінь та 
навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційними 

характеристиками, з використанням загальнодержавних методів 
комплексної діагностики без порушення встановлених вимог.  

Всі спеціальності, за якими готує фахівців університет, у звітному 
навчальному році забезпечені методичними вказівками до дипломних 

робіт (проектів), де визначено зміст, структуру та вимоги до їх написання 
і оформлення. 
 Для якісної державної атестації розроблено комплексні завдання, за 
якими складається державний екзамен. Результати (студентські письмові 
роботи) державних екзаменів зберігаються на кафедрах належним чином. 

В 2013-2014 навчальному році за наказами про проходження 
практики 3276 студентів університету пройшли навчальну, виробничу та 
переддипломну практику, з яких 1752 – на підприємствах (в установах і 
організаціях) і 1524 студенти – в лабораторіях,  майстернях та підрозділах 

Київського національного університету технологій та дизайну.  
Загальна кількість студентів, які пройшли практику, розподілилась 

серед факультетів наступним чином: 

− факультет дизайну – 654 студенти, 

− факультет економіки та бізнесу – 1082 студента, 

− факультет технологій, сервісу та моди – 905 студентів, 

− факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій – 334 студенти, 

− факультет хімічних та біофармацевтичних технологій – 301 

студент, 

− факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій – 

121 студент,  

− коледжі КНУТД – 643 студента. 
За звітний рік укладено 822 угоди з підприємствами, установами і 

організаціями. 

Традиційними стали підприємства, з якими налагоджена 
довгострокова співпраця це: ВАТ «Меридіан», ДНВП «Електронмаш», 

Броварська трикотажна фабрика ВАТ «Софія», Київська трикотажна 
фабрика «Киянка», Київське вище професійне училище технологій та 
дизайну, Київський професійний ліцей «Авіант», Київське вище 
професійне училище швейного та перукарського мистецтва, ТОВ «Дамо», 

ВАТ «Оксамит», ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», СП «Сперко 

Україна», ПАО «Київмедпрепарат», ПАТ «Фармак»; до них приєдналися  
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ПАТ «Чинбар», НАСК «Оранта», ПАТ КБ «Приватбанк», Національний 

ботанічний сад ім. М.М.Гришка, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. 
Посилена робота відповідно до запровадженого п’ятирічного плану 

співпраці з підприємствами (установами і організаціями) щодо 

проходження практики студентами КНУТД.  

На сьогодні Угоди на 2-3 роки укладені з 57 підприємствами, в 
2013-2014 н.р. список поповнили такі підприємства: ВКФ «Кодар», 

Фермерське господарство «Горобини», ПАТ «Горинь», ТОВ «Ліра М», 

ДП Мобільний рятувальний центр Державної служби надзвичайних 

ситуацій, СТОВ «Тростянське 1», КП КОР «Кагарликтепломережа», ДП 

«Фабрика ім. Б. Хмельницького». 

Посилено методичне забезпечення практики та взаємозв’язок зі 
студентами шляхом створення електронного освітнього ресурсу 
«Практика» в модульному середовищі навчального процесу КНУТД для 
кожного напряму та спеціальності в розділі випускових кафедр, станом на 
30.05.2014 р. завантажено 155 програм практики. Найвідповідальнішими 

щодо оновлення наскрізних і робочих програм практики є кафедри: 

Технології трикотажного виробництва, Ергономіки і проектування одягу, 
Економіки підприємства, Маркетингу, Технології шкіри та хутра і 
Промислової фармації. 

Основним змістом науково-методичної та навчальної роботи в 
університеті є формування інноваційного освітньо-виховного 

середовища, впровадження в освітній процес інформаційно-

комп’ютерних технологій, підвищення якості вищої освіти, забезпечення 
її мобільності, привабливості та конкурентоспроможності на ринку праці.  

Науково-методична та навчальна робота спрямована на розробку 

уніфікованих вимог до комплексу науково-методичного забезпечення 
кожної навчальної дисципліни, тобто до оформлення і написання освітніх 

ресурсів та відображення їх в електронному вигляді, що сприяє 
ефективності навчального процесу, підвищенню якості професійної 
підготовки студентів.  

З метою модернізації освіти, змістового наповнення освітнього 

простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного 

процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від 

місця їх проживання та форми навчання протягом навчального року 
активно розроблялися та оновлювалися електронні освітні ресурси (ЕОР) 

в модульному середовищі навчального процесу КНУТД. Пріоритетним 

завданням науково-методичної та навчальної роботи у звітному році 
стало забезпечення навчальних дисциплін ЕОР в МСНП. Сучасний підхід 
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навчально-методичного забезпечення обраний університетом забезпечує 
усвідомлене сприйняття навчальної інформації студентом, підвищує його 

мотивацію, створює умови для саморозвитку, виступає  інструментом 

комплексного впливу на якість професійної підготовки майбутніх 

фахівців. 
На виконання наказу КНУТД «Про порядок розроблення і 

сертифікації електронних освітніх ресурсів, що використовуються у 

навчальному процесі КНУТД» від 05.03.2014 р. № 56 було сертифіковано 

245 ЕОР, з них 65 – для дистанційної форми навчання. Науково-

методичною радою Університету видано 192 сертифікати: ФЕБ – 71, 

МКТ – 25, ТСМ – 36, ХБТ – 14, ФРІІТ – 31, ІСТН – 14 сертифікатів, 
факультет дизайну – 1 сертифікат (рис. 13.1). Сертифікація ЕОР 

покликана забезпечити якість навчально-методичного забезпечення та 
ефективність навчального процесу з конкретної дисципліни в єдності 
цілей навчання, змісту, дидактики й сприяти створенню максимально 

комфортних умов для розвитку і саморозвитку студентів, в результаті 
яких вони будуть підготовлені до активної професійної діяльності. 

 

 
 

Кількість сертифікованих електронних освітніх ресурсів 

 

За результатами експертизи  електронних освітніх ресурсів МСНП 

станом на 30.05.2014 р. якість навчально-методичних матеріалів складає 
75,15 %, в порівнянні з аналогічною датою минулого року даний 

показник підвищився на 20,25 в.п. (рис. 13.2). 
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Зведена оцінка якості ЕОР МСНП в порівнянні звітного з минулим навчальним 

роком за факультетами 

 

Організаційним, координуючим та контролюючим центром з 
впровадження інноваційних технологій в навчальний процес є Науково-

методична рада (НМР) Університету, яка працювала згідно із 
затвердженим планом роботи на 2013-2014 н.р.  

При Науково-методичній раді Університету працювали 3 секції з 
основних напрямів науково-методичної роботи: заочна та дистанційна 
форми навчання в системі безперервної освіти; вдосконалення змісту, 
форм та методів навчання; інноваційні технології в навчальному процесі. 

Поліпшенню організаційного та методичного забезпечення 
навчального процесу освітніми ресурсами сприяє розробка проектів 
положень, які розглядались Науково-методичною радою Університету та 
рекомендовані до затвердження:  
- «Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників КНУТД», 

- «Положення про магістерську роботу»; 

- «Положення про порядок створення та організацію роботи 

державної екзаменаційної комісії»; 

- «Положення про порядок і методику рейтингового оцінювання 
знань студентів та проведення тестового контролю у Київському 
національному університеті технологій та дизайну»; 
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- «Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи 

студентів»; 

- «Положення про порядок надання навчальній літературі грифа 
КНУТД». 

Науково-педагогічними працівниками Університету за 2013-2014 

навчальний рік видано 34 підручники та навчальні посібники, з них – 19 

редакційно-видавничим відділом та ділянкою оперативної поліграфії 
КНУТД. 

Джерелом поповнення інформаційного забезпечення є також 

підготовлені викладачами до друку та видані за звітний період 

редакційно-видавничим відділом та ділянкою оперативної поліграфії 
КНУТД 402 навчально-методичні видання; в м. Черкасах ФРІІТ – 56 

навчально-методичних видань.  
За поданням деканів факультетів навчально-методичним відділом 

підготовлені документи та подані на розгляд Ради ректорів, відповідних 

фондів, Вченої Ради КНУТД на призначення персональних стипендій. 

Студенти Університету отримують 4 персональні стипендії: Президента 
України (12 студентів), Верховної Ради України (4 студенти), Київського 

міського голови (6 студентів), стипендія імені В.А.Журавського (4 

студенти). 

В 2013-2014 році відділом магістратури була проведена робота 
щодо перевірки виконання студентами магістратури КНУТД плану 
індивідуальної роботи, в якому визначені всі види і форми індивідуальної 
науково-дослідної роботи та практичної підготовки магістра.  

Основними видами індивідуальної науково-дослідної роботи 

магістрів в Університеті є публікація наукової статті за тематикою 

дослідження у вітчизняних та іноземних наукових виданнях та участь у 

науково-практичних конференціях з обов’язковим виступом з доповіддю 

за тематикою магістерської роботи  та публікацією тез іноземною мовою. 

Результати аналізу показали, що в структурі виконаних магістрами  

робіт найбільшу питому вагу займають участь у науково-практичних  

конференціях з обов’язковим виступом (53,42%) та написання наукових 

статей (28,77%). Найменшу частку займає виконання інших видів 
науково-дослідних робіт (17,81%), до складу яких входять участь у 

конкурсах, розробка проектів, отримання сертифікатів, грамот, патентів. 
Особливої уваги заслуговує написання студентами наукових статей. 

Особливу увагу у звітному році було приділено організації науково-

педагогічної практики магістрів. Науково-педагогічна практика магістрів 
в КНУТД є складовою частиною освітнього процесу, заключним етапом 
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теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих фахівців, 
засобом формування у них навичок наукової та педагогічної  діяльності 
та умінь ефективно працювати в умовах реальної економіки України. З 

метою удосконалення питань організації, проведення і підведення 
підсумків науково-педагогічної підготовки студентів, що навчаються у 
магістратурі, в Університеті було розроблено проект Положення про 

організацію, проведення та оцінювання науково-педагогічної практики 

студентів освітнього рівня «Магістр».  

У березні 2014 року на базі Київського національного університету 
технологій та дизайну було створено Українсько-польський навчальний 

центр, основним завданням якого є надання освітніх послуг за 
програмами міжнародної академічної мобільності,  зокрема Програми 

«Подвійний диплом». Програма передбачає отримання дипломів як 

Київського національного університету технологій та дизайну так і Вищої  
школи менеджменту у Варшаві одночасно. 

На підставі Положення про академічну мобільність студентів 
Київського національного університету технологій та дизайну в рамках 

договору про співпрацю між КНУТД та Вищою школою менеджменту у 

Варшаві на виконання плану спільних дій з 01.10.2014 року на навчання 
за Програмою міжнародної академічної мобільності «Подвійний диплом» 

були зараховані  студенти І курсу магістратури КНУТД  за 
спеціальностями Вищої школи менеджменту у Варшаві.  

На базі Українсько-польського навчального центру також почав 
функціонувати щорічний міжнародний науковий проект «Сталий 

розвиток – Науковий дебют 2014», всі права співорганізатора та 
координатора в цьому році передано Київському національному 

університету технологій та дизайну.  
Співорганізаторами  проекту є Бюро депутата Європейського 

Парламенту, Прем’єра Уряду Республіки Польщі (1997- 2001), Голови 

Європейського Парламенту (2009 - 2012) професора Єжи Бузека, 
Національна академія педагогічних наук України, Науково-

дослідницький гурток докторантів Інституту політичних наук 

університету в Ополі (Польща), а також Державна вища професійна 
школа у м. Руцібуж. У реалізації проекту активну участь бере НАПН 

України під патронатом її президента Василя Кременя.  
Особливістю конкурсу є те, що до участі разом із студентами-

магістрантами допущено сучасну українську молодіжну наукову еліту – 

аспірантів, що дозволило збагатити конкурс новими науковими 

проектами і сміливими ідеями. Автори найкращих робіт мають 
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можливість представити свої наукові розробки на підсумковій 

конференції у Вищій школі менеджменту у Варшаві. 
 В структурі університету плідно працює коледж Київського 

національного університету технологій та дизайну. 

Колектив коледжу здійснює свою діяльність у відповідності до 

перспективних та поточних планів діяльності КНУТД, які розглядалися 
на засіданні Педагогічної ради та затверджені у встановленому порядку. 
Розроблена Стратегія розвитку діяльності Коледжу базується на чинних 

документах університету. 
Освітній процес в Коледжі КНУТД у першому семестрі 2014-2015 

навчального року забезпечувало 91 педагогічний працівник, в тому числі 
74 штатних викладача. Серед педагогічних працівників 7 кандидатів наук, 
36 викладачів вищої категорії; педагогічне звання «викладач – методист» 

мають 12 осіб. Організація навчального процесу забезпечується 7 

цикловими комісіями. Всі циклові комісії очолюють викладачі вищої 
категорії. Середній вік педагогічних працівників становить  41,5 роки. 

Згідно плану на 2014-2015 н.р. 12 осіб здійснили заплановане стажування 
(100%), кількість педагогічних працівників, які готуються до чергової 
атестації, складає 8 осіб. Значна кількість викладачів має відзнаки: 

«Відмінник служби побуту», Київського міського голови, Почесні 
грамоти Шевченківської районної Держадміністрації. Почесне звання 
«Відмінник освіти» мають 2 викладача, нагороджені Знаком «Петро 

Могила» 2 працівника коледжу.  
На 01.01.2015р. загальна кількість студентів в Коледжі КНУТД 

складала 1145 осіб, в тому числі:  

− 457 осіб (39.9%) на місцях державного замовлення, 

− 688 осіб (60,1%) на місцях договірної форми навчання. 
 

У склад студентів І курсу було зараховано 346 осіб, в тому числі: на 
денному відділенні 289 осіб, з них 147 осіб (50,86%) – за 
держзамовленням; на заочному  відділенні у склад студентів було 

зараховано 57 осіб, 100% - за контрактною формою навчання.  
Випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст на 01.02.2015р. складає 278 осіб, в тому числі: на денному 
відділенні – 218 особи, з них 24 особи отримали диплом з відзнакою;  на 
заочному відділенні - 60 осіб, з них 1 особа отримала диплом з відзнакою. 

На  денних відділеннях у першому семестрі 2014-2015 навчального 

року нараховувалось 993 студента. 
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Протягом першого семестру 2014-2015 навчального року денними 

відділеннями проводилася робота за наступними напрямками: 

збереження контингенту студентів, робота з адаптації студентів першого 

курсу, співпраця з батьками студентів та опікунами дітей-сиріт, яких в 
коледжі 15 осіб. У традиціях денного відділення коледжу у вирішенні 
питань освітнього процесу – спільна робота з класними керівниками. За 
участю класних керівників академічних груп здійснюється постійний 

зв’язок з батьками студентів; в групах на базі повної загальної освіти раз 
у семестр проводяться батьківські збори, в групах на основі базової 
загальної освіти батьківські збори проводяться  двічі за семестр. 

Облікова документація на денних відділеннях  відповідає вимогам 

щодо її змісту та заповнення, наданим у нормативних документах для 
ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації та КНУТД.   

Якісна успішність за результатами зимової сесії в цілому по денним 

відділенням складає 60,05%,  без академічної заборгованості закінчили 

навчальний рік 745 студента (96,13%).  

Під постійною увагою перебувають студенти-сироти, інваліди, 

«чорнобильці», студенти, які перебувають на диспансерному  обліку, 
тощо. 

Після закінчення коледжу та отримання диплому молодшого 

спеціаліста в лютому 2015р. мають намір продовжувати навчання в 
університеті 44 випускники. 

На  заочному  відділенні  на 01.10.2014р. нараховувалося 146 

студентів, всі на  контрактній формі навчання. 01.02.2015р. планується 
випуск 60 студентів заочної форми навчання. За підсумками семестру 
переведено з денної на заочну форму навчання 15 осіб, поновлено до 

складу студентів 23 особи, 18 осіб було відраховано (причинами є: власне 
бажання, невиконання вимог навчального плану та несплата за навчання). 
Середня якісна успішність по заочному відділенню становить 57,1%. За 
результатами екзаменаційної сесії без академічної заборгованості 
закінчили семестр  94,3% студентів.   

Методична робота в коледжі будується як багатогранний і творчий 

процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої 
діяльності викладачів,  та має на меті активізацію педагогічної роботи і 
покращення якості методичних розробок; підвищення рівня освітнього 

процесу. Важлива роль в організації методичної роботи належить 
методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок  
викладачів, атестаційні матеріали, зразки відкритих уроків, позаурочних 

заходів, методична література, зібрані кращі методичні розробки, 
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електронна база навчально-методичного забезпечення дисциплін та 
спеціальностей коледжу. 

Методична робота здійснювалась через колективну, групову, 
індивідуальну форми роботи. Групі викладачів-методистів на чолі з 
директором Коледжу КНУТД, к.е.н., професором Хмелевською Л.П. був 
присуджений сертифікат Асоціації працівників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації за методичну розробку «Планування змісту та організація 
навчального процесу в Коледжі КНУТД з позицій компетентнісного 

підходу до змісту освіти», яка посіла ІІ місце на Всеукраїнському 
конкурсі на кращу методичну розробку. 

Робота методичного кабінету здійснюється відповідно до плану 
роботи, який затверджується щорічно.  

Важливою основою   всього комплексу заходів, що здійснюються 
у коледжі є формування гармонійної цілісної особистості, здатної до 

самостійного мислення, усвідомленого вибору позиції на принципах 

збереження загальнолюдських духовних цінностей, любові до України. 

Стала значно активнішою діяльність студентського самоврядування 
та профспілкової організації.  

Фінансові можливості в 2013-2014 н.р. дали змогу виконати 

певний комплекс ремонтних робіт в навчальному корпусі (6 аудиторії) та 
в гуртожитку на загальну суму близько 140 тис. грн., придбати нові 
приладдя, апарати та матеріали для проведення навчального процесу на 
загальну суму близько 80 тис. грн. 

Ремонт та естетичне оздоблення аудиторій та кабінетів 
здійснюється силами студентів та колективу коледжу. Аудиторії, 
кабінети, перукарські та фото - салони, лабораторії, майстерні Коледжу 
КНУТД облаштовано належним чином згідно санітарно – гігієнічних 

вимог до навчальних приміщень.  
Потреба іногородніх студентів в ліжко-місці гуртожитку на даний 

період задовольняється повністю, у гуртожитку в 2013-2014 н.р.  

проживало 256 осіб. 

Бібліотечний фонд щорічно поповнився спеціальними фаховими 

виданнями. На 01.01.2014 р. книжковий фонд складає 27895 одиницю, (у 
порівнянні з 2013 роком збільшення на 14 видань) та 32 DVD-дисків; 
оформлено оплату на 25 періодичних видань. Кількість наочних 

посібників, навчально-методичного та роздаткового матеріалу відповідає 
нормативним показникам, постійно оновлюється.  
 Чернігівський промислово-економічний коледж Київського 

національного університету технологій та дизайну здійснює освітню 
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діяльність за І рівнем акредитації і веде підготовку молодших спеціалістів 
за денною та заочною формами навчання за спеціальностями  за 
ліцензованим обсягом: денна форма навчання – 365 осіб, за заочною 

формою навчання – 170 осіб. 

У 2014 році була проведена процедура ліцензування спеціальності 
5.02020701 «Дизайн» галузі знань 0202 «Мистецтво». Також коледж 

пройшов акредитацію спеціальності 5.05050207 «Обслуговування та 
ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної 
промисловості»  та повторні акредитації спеціальностей 5.03050901 

«Бухгалтерський облік» та 5.05050210 «Обслуговування та ремонт 
обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості». 

 На 2015 рік планується проведення акредитації спеціальності 
5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва» та повторної акредитації спеціальності 
5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів». 

Коледж має право на надання повної загальної середньої освіти 

(свідоцтво про атестацію серії Ф-І-ІІІ № 006706, строк дії: до 

10.04.2022р.). 

Основними структурними підрозділами коледжу є відділення, які 
об’єднують навчальні групи декількох спеціальностей. На сьогодні у 
коледжі діють три відділення: відділення механіки та технології, 
відділення електротехніки, відділення бухгалтерського обліку та 
автоматики. 

 Загальна кількість студентів коледжу на 10.12.2014 року складає 
522 особи, у тому числі: 
- денна форма навчання – 480 осіб, з них навчаються за державним 

замовленням – 465, навчаються за кошти фізичних осіб – 15; 

- заочна форма навчання – 42 особи, з них навчаються за державним 

замовленням – 0, навчаються за кошти фізичних осіб – 42. 

Загальна кількість штатних працівників коледжу складає 94 осіб, з 
них: 

− педагогічних працівників: 54 осіб;  

− службовців: 15 осіб; 

− робітників: 25 осіб. 

У звітному періоді проводилася велика робота з утвердження 
позитивного іміджу закладу. Вона ґрунтувалася на вивченні досвіду, 
набутого коледжем, та застосування досвіду інших ВНЗ.  Працівники 



16 

 

коледжу брали постійну участь у обласних методичних об`єднаннях 

викладачів, методистів, заступників директорів, бібліотекарів. 
На базі коледжу в 2014 році проводилось засідання методичного 

об’єднання методистів ВНЗ І-ІІ р.а. області. 
Одним із пріоритетних напрямів реалізації Державної цільової 

програми роботи з обдарованою молоддю в коледжі було проведено 

олімпіади, конкурси, турніри, фестивалі, що забезпечило участь 
обдарованої молоді в міських, обласних, всеукраїнських інтелектуальних 

і творчих змаганнях.    

У коледжі організована профорієнтаційна робота головним 

завданням якої є організація агітаційно-роз’яснювальної роботи в 
загальноосвітніх навчальних закладах, популяризація професій, за якими 

здійснює підготовку коледж, рекламно-інформаційна діяльність у засобах 

масової інформації, проведення Дня відкритих дверей, виготовлення та 
розповсюдження буклетів.     

У коледжі на кожному відділенні організований пошук, відбір та 
залучення обдарованої молоді.  

У кабінеті приймальної комісії зосереджені всі інформаційні 
матеріали. Працівники приймальної комісії можуть дати вичерпну 
інформацію про коледж, всі наявні спеціальності, порядок вступу та 
зарахування.  

У коледжі діють підготовчі курси. 

        У коледжі приділяється значна увага ступеневій підготовці фахівців. 
Діє програма «ПТУ-коледж-Університет». Після закінчення коледжу на 
базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст випускники 

коледжу вступають на навчання до Київського національного 

університету технології та дизайну за  спорідненими спеціальностями зі 
скороченим терміном навчання. 
 У 2014 році були укладені (переукладені) договори про спільну 

діяльність щодо здійснення безперервної підготовки фахівців зі 
спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд» з Чернігівським професійним ліцеєм 

залізничного транспорту та Сосницьким професійним аграрним ліцеєм та 
розроблені інтегровані навчальні плани підготовки молодших 

спеціалістів на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника професій 7241 

«Електромонтажник силових мереж та устаткування», 7241 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». 
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У коледжі створене Організаційне забезпечення контролю якості 
навчально-виховного процесу, на основі якого розроблений План-графік 
проведення внутрішнього контролю 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 н.р.   

  З 2012 року генеральною методичною проблемою коледжу є 
«Впровадження компетентісного підходу до професійної підготовки 

молодших спеціалістів».   

У коледжі організована науково-дослідна робота, створена рада 
науково-дослідних робіт студентів коледжу та відділень, проводиться 
конкурс науково-дослідних робіт студентів. Науково-дослідна робота 
проводиться у формі гурткової роботи, нетрадиційних занять з 
елементами рольової гри, занять-диспутів, занять-судів тощо.  

Чернігівський промислово-економічний коледж Київського 

національного університету технологій та дизайну має три навчальних 

корпуси загальною площею 6874,6 м2
. 

Матеріально-технічна база достатня для підготовки спеціалістів. 
        Навчальні кабінети та лабораторії паспортизовані, забезпечені 
необхідними технічними засобами навчання (мультимедійними 

проекторами, обладнанням для виконання лабораторних робіт, 
комп’ютерами тощо), наочними посібниками, роздатковим матеріалом. 

Оснащеність матеріально-технічної бази спеціальності відповідає 
типовому переліку обладнання кабінетів і лабораторій, навчальним 

програмам. Навчальні кабінети та лабораторії поповнюються стендами, 

плакатами, макетами, роздатковим матеріалом, рефератами, 

довідниковою літературою. Приділяється значна увага естетичному 
оформленню кабінетів. 

Для забезпечення навчального процесу і комп’ютеризації підготовки 

фахівців у коледжі діє три комп’ютерні класи  загальною площею 168,1 

кв.м., навчальна площа яких – 132,6 кв.м. Приміщення комп’ютерних 

класів мають задовільний естетичний стан і відповідають санітарно-

гігієнічним нормам.  

 Кабінети мають комп'ютерне та програмне забезпечення. 
        Система виховної роботи коледжу викладена у документі 
«Комплексний план навчально-виробничої, методичної та виховної 
роботи ЧПЕК КНУТД на 2013-2014 навчальний рік». 

Студенти коледжу приймають участь у всеукраїнський акції 
«Допоможи українському солдатові». Кошти зібрані викладачами та 
студентами у сумі 3313 грн. були передані до волонтерської організації 
«Жіноча сотня самооборони». 
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З метою організації змістовного дозвілля, розвитку творчих 

здібностей, формуванню активної життєвої позиції студентської молоді 
та здійснення превентивних заходів щодо проявів асоціальної поведінки 

студентів у коледжі організовано роботу 16 гуртків та 7 спортивних 

секцій.  

Особлива роль у навчально-виховному процесі надається 
студентському самоврядуванню. Така робота спрямована на всебічний 

розвиток особистості, залучення студентів до громадської діяльності та 
формування їх активної життєвої позиції. 

Студентська рада коледжу діє у співпраці з педагогічним 

колективом , батьківським комітетом навчального закладу, що сприяє 
інтелектуальному, професійному, творчому, духовному та фізичному 
розвитку студентської молоді. 

    Допомогу в організації виховної роботи в коледжі надає 
психологічна служба коледжу. Психолог  надає допомогу викладачам, 

батькам студентів, кураторам груп у здійсненні навчально – виховного 

процесу.  
   Метою роботи практичного психолога є забезпечення 

необхідних психологічних умов для підвищення ефективності навчально–

виховного процесу; сприяння повноцінного особистісному, професійному 
і інтелектуальному розвитку особистості .   

У коледжі створена комісія з питань сприяння працевлаштуванню 

випускників, яка тісно співпрацює з Чернігівським міським центром 

занятості, з керівництвом підприємств міста: «ПрАТ КСК «Чексіл», НВО 

«МАГР», Чернігівський автозавод, Корюківська фабрика технічних 

паперів, ПАТ «Чернігівобленерго», ПАТ ВТФ «Сіверянка», ТОВ НВП 

«Інкос», та інші. 
 Промислові підприємства надають можливість проходження 
практик студентам з метою спеціалізації на відповідних робочих місцях з 
перспективою подальшого працевлаштування. 
 Підприємства надають відгук про рівень фахової підготовки 

випускників навчального закладу, а також висловлюють побажання 
відносно  направлення наших випускників на роботу на дані 
підприємства. 
 В 2014 році з 123 випускників, які навчались за державним 

замовленням: працевлаштовано 30, що склало 25,4 %, 8 чоловік  призвані 
до лав УА, 58 випускників продовжили навчання у вищих навчальних 

закладах на денній та заочній формах, більшість з них навчається в 
КНУТД.  
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 В коледжі регулярно проводяться зустрічі випускників з 
представниками міського центру занятості, які надають інформацію про 

вакансії робочих місць на підприємствах міста. 
 У Львівському коледжі легкої промисловості Київського 

національного університету технологій та дизайну підготовка 
молодшого спеціаліста проводиться на базі повної загальної середньої 
освіти, на основі базової загальної середньої освіти і на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник». 

Контингент студентів коледжу станом на 01.10.2014 р. складав 643 

особи, у тому числі за денною формою навчання – 590 осіб, за заочною-  

53 осіб.  

Державне замовлення виконано в повному обсязі, що свідчить про 

високий рівень організації профорієнтаційної роботи у коледжі. 
Плановий випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» у 2014-2015 н.р.  складатиме 219 студентів 
(денної форми навчання – 196 особи; заочної форми навчання – 26 осіб). 

У 2013-2014 н.р. 7 випускників отримали  диплом з відзнакою, що 

складає 3,5% від загальної кількості.  
Станом на 01.01.2015р. 386 студентів отримують стипендію, з них  

14 осіб – підвищену та 41 особа – соціальну. До числа студентів, які 
отримують соціальну стипендію, входять сироти під опікою, позбавлені 
батьківського піклування, інваліди, постраждалі від аварії на 
Чорнобильській АС та студенти-батьки з дітьми до 3-х років. 

Потужною ланкою профорієнтаційної роботи Львівського коледжу 
легкої промисловості Київського національного університету технологій 

та дизайну є «Театр моди» - творчий колектив, який об’єднує студентів 
різних спеціальностей та надає їм можливість творчо реалізуватися та 
розвинути таланти як дизайнерів, манекенниць, акторів, співаків. 
Студенти працюють над створенням колекцій одягу, беруть участь у 

конкурсах і фестивалях, громадських святах та урочистостях місцевого та 
обласного рівнів, а також у спеціально організованих профорієнтаційних 

концертах у школах Львова, Львівщини та сусідніх областей.  

Профорієнтаційна робота проводиться за річним планом і носить 
постійний характер.  

Щорічно, впродовж багатьох років, ЛКЛП КНУТД є учасником 

Всеукраїнської виставки «Стиль», з 2011 року за підтримки Головного 

управління освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації,  
Львівської міської Ради та ПрАТ «Галекспо» започаткували соціальний 
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проект- Всеукраїнський конкурс «Битва модельєрів». Колекції студентів 
Львівського коледжу легкої промисловості КНУТД посіли призові місця.     

Протягом року проводиться профорієнтаційна робота в тісній 

співпраці з Львівським обласним центром зайнятості, з яким 23.10.2014р. 

провели День професійного самовизначення. З кожним роком все більше 
нлагоджується співпраця з районними центрами зайнятості (м. Буськ, м. 

Пустомити, м. Миколаїв та ін.), це дає можливість охопити агітаційною 

роботою більшість шкіл районів Львівської області. 
З метою популяризації коледжу, проведення профорієнтаційної 

роботи Театр Моди постійно виступає в багатьох містах Львівської 
області (м. Буськ, м. Жовква, м. Миколаїв, м. Броди та ін.). 

Добре налагоджена співпраця з багатьма ліцеями міста Львова та 
Львівської області, підписані угоди з ними про співпрацю і випускники 

цих ліцеїв мають можливість вступати до коледжу на скорочену форму 
навчання. Крім того, велика інформаційна  робота проводиться по школах 

м. Львова всіма викладачами, працівниками бібліотеки та бухгалтерії 
коледжу з метою популяризації спеціальностей які є наявними в коледжі. 

Систематично проводяться  зустрічі з випускниками коледжу.  
Важливою складовою діяльності коледжу залишається тісна 

співпраця з Київським національним університетом технологій та 
дизайну, в структуру якого ми входимо. Можливість продовження 
навчання випускниками коледжу на старших курсах в нашому 

університеті надає престижу нашому закладу. 
Студенти мають можливість здобувати вищу освіту за скороченою 

формою навчання за відповідними напрямами. 

  Контингент випускників, зарахованих на старший курс в КНУТД 

складає 92 особи. 

 Навчально-виховний процес у коледжі у 2014-2015н.р. забезпечує 
71 педагогічний працівник, з яких 66 штатних та 5 сумісників. Серед 

штатних працівників 3 кандидата наук, 30 викладачів вищої категорії, 10 

– І категорії, 4 – ІІ категорії і 12 спеціалісти. Педагогічне звання 
«викладач-методист» мають 10 осіб, «старший викладач» - 8 осіб. 

Із 59 педагогічних працівників – 21 пенсіонерів, що складає 
31,80%. 

Важливим фактором підвищення рівня якісного складу викладачів, 
зростання їх методичного та фахового рівня є чергова і позачергова 
атестація.  

Навчально-виховний процес базується на системі організаційних та 
дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти 
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відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця та 
освітньо-професійної програми Державного Стандарту вищої освіти для 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. 

Викладачі коледжу широко впроваджують нові форми навчання – 

інформаційно-комунікативні технології, технологію інтерактивного 

навчання, технологію формування творчої особи, які сприяють 
зацікавленню, самостійності, творчої активності студентів у засвоєнні 
знань. 

Педагогічний колектив коледжу, керуючись у своїй роботі 
нормативними документами та законодавчими актами України, виховує 
громадянина-патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і 
трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними 

переконаннями, формує творчу особистість студента, свідоме ставлення 
до обов'язків, повагу до національних цінностей нашого народу. 

До основних форм національно-патріотичного виховання молоді в 
коледжі належать: роз'яснення внутрішньої та зовнішньої політики 

України, Законів України, Постанови Кабінету Міністрів України; 

вивчення історії України та процесів державотворення; вивчення славних 

і видатних світових постатей, чиє життя пов’язане з соціально-

економічним, політичним, та культурним життям України; вивчення 
Державного гімну, історії та змісту державних символів.  

У виховній роботі із студентами велика увага приділяється 
національно-патріотичному вихованню, інтелектуально-духовному та 
громадянсько-правовому вихованню, а також моральним, естетичним та 
екологічним аспектам, фізичному вихованню та утвердженню здорового 

способу життя. 
 В колективі  ведеться серйозна робота з формування високої мовної 
культури. Проводяться вечори, засідання гуртка любителів української 
мови, літературні диспути. 

 Виховуючи у студентів трудові навички, позитивне ставлення до 

праці, як єдиного засобу  забезпечення гідного існування і морального 

задоволення, викладачі залучають студентів до суспільно-корисної праці 
у різних її формах: упорядкування прилеглої території, виготовлення 
обладнання, чергування по коледжу тощо. Проводяться лекції та бесіди, 

здійснюються екскурсії на підприємства легкої промисловості. 
 Допомогу педагогічному колективу надають представники 

правоохоронних органів, з якими періодично проводяться зустрічі в 
коледжі та гуртожитку. Під час таких заходів студенти мають можливість 
отримати відповіді на запитання, що їх цікавлять. 
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Бюджетне фінансування коледжу склало 9 710 056 гривень, з них на 
зарплату використано 4 271 863 гривень, на стипендію 2 826 956 гривень, 
на оплату за харчування дітям-сиротам 92 200 гривень, на оплату 
комунальних послуг 971 000 гривень. 

Протягом року від господарської діяльності надійшло 633 478 

гривень. З них на заробітну плату використано 400 000 гривень; на 
відрядження 9 000 гривень.  

Аудиторії, кабінети, лабораторії та навчальні майстерні ЛКЛП 

КНУТД об лаштовані належним чином згідно санітарно-гігієнічних 

вимог до навчальних приміщень. 
Потреба іногородніх студентів в ліжко-місці гуртожитку на даний 

період задовольняється на 100%. 

Бібліотечний фонд щорічно поповнюється спеціальними фаховими 

виданнями. На 2014-2015Н.р. оформлено передплату на 10 видань. 
Поповнення бібліотеки підручниками та посібниками склало у 2014-

2015н.р. 50 примірників на суму 3500 гривень. Кількість наочних 

посібників, навчально- методичного та роздаткового матеріалу 
відповідає нормативним показникам, постійно поновлюється. 

 Постійна увага приділяється підготовці та перепідготовці 

науково-педагогічних кадрів. 

У цьому навчальному році підвищення кваліфікації в наукових і 
освітньо-наукових установах України пройшли 82 викладача: 64 – за 
планом і 18 викладачів позапланово. 

 У 2014 році в аспірантурі університету навчались 5 докторантів та 
96 аспірантів (74 з відривом та 22 аспіранти без відриву від виробництва), 
із них 1 – на контрактній основі. 6 осіб прикріплені до кафедр 

здобувачами для складання кандидатських іспитів, підготовки та захисту 
дисертаційних робіт. 
 Наукове консультування докторантами та наукове керівництво 

аспірантами, здійснювали 41 доктор наук і 22 кандидатів наук. 

 У 2014 році до аспірантури та докторантури університету 

зараховано 2 докторанти та 26 аспірантів  (16 з відривом та 10 без відриву 

від виробництва). 
 Упродовж 2014 року закінчили навчання   18 аспірантів денної 
форми навчання. 6 аспірантів достроково захистили дисертаційні роботи, 

а 3 -    представили до захисту у спеціалізовані вчені ради.   

  Загальна ефективність аспірантури складає 50%, (з захистом у 
строк – 33,3%). 
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 Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів здійснюють за 
16 спеціальностями,  а за 10 спеціальностями здійснюється захист 
докторських та кандидатських дисертацій у 6 спеціалізованих вчених 

радах. 

 У 2014 році захищено 8 докторських (3 – співробітниками 

університету) та 22 кандидатські (11 – співробітниками університету) 
дисертації.  

У 2013-2014 навчальному році було прийнято на стажування на 
кафедрах КНУТД 39 викладачів, з них: 3 – з Київського економічного 

інституту менеджменту; 11 – з Коледжу КНУТД; 1 викладач з Київського 

коледжу легкої промисловості; 8 – з Чернігівського промислово-

економічного коледжу КНУТД; 1 викладач з Білоцерківського коледжу 
сервісу та дизайну; 2 – з Харківського коледжу текстилю та дизайну; 8 – з 
Хмельницького національного університету; 4 – з Національного 

авіаційного університету; 1 викладач з ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет ім. В Гетьмана». 

Київський національний університет технологій та дизайну 

здійснював прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за 
ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), напрямами підготовки 

(спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у 

тому числі у відокремлених структурних підрозділах: факультет 
ринкових, інформаційних та інноваційних технологій у м. Черкаси; та 
вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі 
університету: Коледж КНУТД у м. Києві; Львівський коледж легкої 
промисловості КНУТД; Чернігівський промислово-економічний коледж 

КНУТД. 

Прийом студентів у 2014 році проводився за 27 напрямами 

підготовки ступеня »Бакалавр», 30 спеціальностями ОКР «Спеціаліст», 32 

спеціальностями ступеня «Магістр» та 13 спеціальностями ОКР 

«Молодший спеціаліст». 

У 2014 році до Університету було подано 9969 заяв, що на 1016 заяв 
(11,34 %) більше 2013 року. За кількістю поданих заяв на здобуття 
ступеня «Бакалавр» денної форми навчання найбільш пріоритетними 

залишаються такі напрями підготовки: комп’ютерні науки – 628 заяв, 
дизайн – 572 заяви, менеджмент – 554 заяви, автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології – 470 заяв, фармація – 439 заяв, 
маркетинг – 431 заява, економіка підприємства – 401 заява. 

Університет отримав державне замовлення на підготовку фахівців з 
вищою освітою відповідно до наказу МОН України від 09.07.2014 № 808 
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«Про затвердження розподілу обсягів державного замовлення на 
підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у вищих навчальних 

закладах, підпорядкованих МОН, для державних потреб у 2014 році» 

обсяг якого складав: освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший 

спеціаліст» – 381, ступінь «Бакалавр» – 738, освітньо-кваліфікаційний 

рівень «Спеціаліст» – 343, ступінь «Магістр» – 308.  Обсяги прийому та 
випуску за державним замовленням, які були доведені МОН України 

університету у 2014 році виконані в повному обсязі. 
 

Обсяги державного замовлення (денна форма навчання) 

Рік 

Кількість місць державного замовлення за 
відповідними ОКР (денна форма навчання) 

Всього 
молодший 

спеціаліст 
бакалавр спеціаліст магістр 

2011 317 702 382 281 1682 

2012 279 750 321 322 1672 

2013 470 666 306 285 1727 

2014 400 644 347 308 1699 

  

 
Динаміка обсягів державного замовлення за денною формою навчання у 2011-

2014 роках 

Обсяги державного замовлення на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» в період 3 2011 до 2014 

року складали відповідно: 2011 рік – 317 осіб, 2012 рік – 279 осіб, 2013 

рік – 470 осіб, 2014 рік – 400 осіб, тобто в останні роки спостерігається 
тенденція щодо зростання обсягів державного замовлення на базі базової 
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середньої освіти. Збільшення обсягів державного замовлення пов’язане з 
політикою уряду щодо збільшення кількості керівників середньої ланки.  

Обсяги державного замовлення на здобуття ступеня «Бакалавр» за 
роками складали: 2011 – 702 особи, 2012 рік – 750 осіб, 2013 рік – 666 

осіб, 2014 рік – 644 особи. В 2013 році обсяг державного замовлення 
скоротився порівняно з 2012 роком на 84 особи (11,2 %), в 2014 році 
порівняно з 2013 роком на 22 особи (3,3 %).  Зменшення обсягів 
державного замовлення пов’язано зі зменшенням кількості випускників 
загальноосвітніх шкіл, що здобуло повну загальну середню освіту, так 

якщо кількість випускників у 2013 році складала 329 тис. осіб, то у 2014 – 

304 тис. осіб. 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та ступенем 

«Магістр» у 2014 році університет отримав більші обсяги державного 

замовлення порівняно з 2013 роком відповідно на 41 особу (11,8 %) та 23 

особи (7,5 %), що пов’язано зі збільшенням кількості випускників 
університету, які здобули базову вищу освіту.  

 

Обсяги державного замовлення (заочна форма навчання) 

 

Навчальний 

рік 
Кількість місць державного замовлення за 
відповідними ОКР (заочна форма навчання) 

Всього 
молодший 

спеціаліст 
бакалавр спеціаліст магістр 

2011 20 61 1 - 82 

2012 17 103 1 - 121 

2013 18 102 - - 120 

2014 20 106 - - 126 

  

Кількість місць державного замовлення на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за роками коливається в 
межах 17-20 місць, тобто показники прийому мають стабільний рівень. 
Обсяги прийому на здобуття ступеня «Бакалавр» мають тенденцію до 

зростання, так в 2014 році порівняно з 2013 роком обсяги прийому за 
державним замовленням зросли на 4 особи (3,9 %). В 2011-2012 роках 

університет мав державне замовлення на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», що пов’язане з прийняттям осіб на 
позаконкурсній основі. В 2013-2014 роках прийом на здобуття освітньо-



26 

 

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» проводився тільки за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб. 

Результати вступної кампанії 2014 року висвітлили ряд проблем, на 
вирішенні яких необхідно зосередити увагу при підготовці до наступного 

прийому. Вони стосуються оптимізації переліку спеціальностей і 
напрямів, за якими здійснюється прийом на навчання в Університеті за 
ступенями «Магістр», «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст», оптимізації 
ліцензованого обсягу та обсягу державного замовлення на напрями й 

спеціальності; проведення профорієнтаційної та агітаційної роботи серед 

школярів і студентів бакалаврату. 
Провадження освітньої діяльності у Київському 

національному університеті технологій та дизайну здійснюється 

відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ 

№527263 від 09 вересня 2014р.). 

Ліцензовані обсяги підготовки фахівців в КНУТД складають: 
- ОКР «Бакалавр» денної форми навчання 2250 осіб; 

- ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання 1530 осіб; 

- ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання 1325 осіб; 

- ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання 1270 осіб; 

- ОКР «Магістр» денної форми навчання 892 особи; 

- ОКР «Магістр» заочної форми навчання 150 осіб. 

 

За звітний період в університеті збережено всі напрями і 
спеціальності підготовки фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними 

рівнями та формами навчання. Крім того, у 2014 році відкрито 2 напрями 

підготовки за ОКР «бакалавр», 1 спеціальність за ОКР «молодший 

спеціаліст» і 2 спеціальності перепідготовки за ОКР «спеціаліст». 

Перевищення ліцензійних обсягів підготовки фахівців за 2014 рік 

не відбулося. Заповнення ліцензійного обсягу за ОКР «Бакалавр» в 

середньому за денною формою навчання складає 42,49%, за заочною 

формою навчання – 39,74%. Заповнення ліцензійного обсягу за денною 

формою навчання є найвищим за такими напрямами підготовки: 6.030502 

«Економічна кібернетика» - 100%, 6.050702 «Електромеханіка» - 100%, 

6.120201 «Фармація» - 100%, 6.050101 «Комп`ютерні науки» - 89,0%. 

 Перевищення ліцензійних умов підготовки фахівців за 2014 рік не 
відбулося. Заповнення ліцензійного обсягу за ОКР «Спеціаліст» в 

середньому за денною формою навчання складає 31,47%, за заочною 

формою навчання – 23,46%. Заповнення ліцензійного обсягу за денною 

формою навчання є найвищим за такими спеціальностями: 7.03050701 
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«Маркетинг» - 80,0%; 7.05010102 «Інформаційні технології 
проектування» - 74,3%. 

 Перевищення ліцензійних умов підготовки фахівців за 2014 рік не 
відбулося. Заповнення ліцензійного обсягу за ОКР «Магістр» в 
середньому за денною формою навчання складає 49,1%, за заочною 

формою навчання – 42,67%. Заповнення ліцензійного обсягу за денною 

формою навчання є найвищим за такими спеціальностями: 8.05130114 

«Хімічні технології волокон» - 100%, 8.05070206 «Електропобутова 
техніка» - 93,33%, 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» - 

90,0%, 8.05010102 «Інформаційні технології проектування» - 86,67%, 

8.03050901 «Облік і аудит» - 76,47%; 8.05160101 «Технології та дизайн 

трикотажу» - 75,0%, 8.14010201 «Організація побутового обслуговування 
населення» - 68,8%. За заочною формою навчання 100% заповнення 
ліцензійного обсягу спостерігається за спеціальністю 8.03050701 

«Маркетинг». 

 Найвищі показники заповнення ліцензійного обсягу характерні для 
ОКР «Магістр», що пояснюється збільшенням популярності магістерської 
підготовки в Україні. 

Науковцями КНУТД у 2014 році виконувалось 18 держбюджетних 

тем за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки з обсягом 

фінансування 2951,044 тис. грн. (у 2013 році виконувалось 26 

держбюджетних тем з обсягом фінансування 3551,9 грн.), а саме: 
- фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих 

проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, 

суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення сталого 

розвитку суспільства і держави; 

− інформаційні та комунікаційні технології; 
− енергетика та енергоефективність; 
− раціональне природокористування; 
− науки про життя, нові технології профілактики та лікування 
найпоширеніших захворювань; 
− нові речовини і матеріали. 

У 2014 році завершені 4 фундаментальних і 10 прикладних теми.  

Для фінансування за кошти державного бюджету у 2015 році на 
внутрішній конкурс було подано 21 запит на відкриття тем НДР, з них 

- 6 фундаментальних тем, 15 - прикладних. Конкурсний відбір 

науково-технічної ради МОН України пройшли усі запити. У 2014 році 
було відкрито 2 прикладні науково-дослідні теми. 

Зросла середня сума надходжень за господоговірною тематикою, 
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який включає 73 договори, 8 ліцензійних договорів та 6 міжнародних 

грантів. Середній обсяг фінансування господоговірних тем наукових 

досліджень зріс з 24,01 тис. грн. у 2013 році до 24,55 тис. грн. у 

звітному році. Зокрема, аналітико-дослідною випробувальною 

лабораторію «Текстиль-ТЕСТ» виконані дослідження властивостей 

матеріалів та товарів на суму 179,6 тис. грн. (в 2013 році обсяг 
надходжень склав 153,8 тис. грн.). Замовниками таких досліджень було 

61 підприємство. 

Ефективність науково-дослідної роботи науковців університету 
як відношення обсягу бюджетних коштів до суми надходжень від 

господоговірної наукової діяльності за звітний період склала 1,38 (на 1 

грн. бюджетного фінансування наукових досліджень припадає 72 коп. 

господоговірних коштів), проти 1,7 у минулому році (на 1 грн. 

бюджетного фінансування припадало 59 коп. зароблених коштів). 
Чисельність штатних співробітників НДЧ університету у 2014 

році склала 43 особи, з них 1 д.т.н., 6 к.т.н., 62 співробітники 

працювало за сумісництвом. Чисельність штатних співробітників НДЧ 

університету у 2013 році складала 47 осіб, з них 2 д.т.н., 10 к.т.н.  

З метою комерціалізації наукових розробок в 2014 році були 

створені та розміщені у Національній мережі трансферу технологій та 
Європейській мережі трансферу технологій ЕЕN профілі про закінчені 
наукові розробки,  постійно здійснюється розсилка потенційним 

виробникам адресної реклами щодо впровадження результатів наукових 

досліджень (технологій, винаходів, тощо).   

На ліцензійній основі розпочато співробітництво з ТОВ «Науково-

виробниче об’єднання «Екма-СТО», продовжується плідна робота  з 
підприємствами ПАТ «Возко», ПАТ «Чинбар», ПП «Ярослав», СП «РІФ-

1», ПП Стародубцев Є.М. У поточному році виконане в рамках спільного 

українсько-китайського науково-технічного проекту госпдоговірне 
дослідження  з Міністерством освіти і науки України «Розробка 
екологічно-орієнтованих технологій для  виробництва коллагенмістких 

матеріалів з використанням морських вторинних продуктів», з обсягом 

фінансування у 2014 році 45,0 тис. грн. 

В результаті цієї діяльності у 2014 році укладена 1 ліцензійна угода 
на використання об’єктів промислової власності університету та 
продовжена дія 7-ми ліцензійних договорів. Платежі згідно ліцензійних 

угод у звітному році склали 65,8 тис. грн. 

Вагомим результатом виконання фундаментальних досліджень 
«Теоретичні і практичні засади створення поліфункціональних 
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наноструктурованих синтетичних та луб’яних текстильних матеріалів з 
прогнозованими бар’єрними властивостями»« є опублікування 5 

монографій, та укладення 2 ліцензійних угод з ПП Стародубцев Є.М. та 
ТОВ «НВО «ЕКМА-СТО». Виконана госпдоговірна робота з ПАТ 

«ЧИНБАР». 

За результатами виконання прикладної держбюджетної науково- 

дослідної роботи “Розробка науково-технічних і економічних засад 

управління енергоефективністю заходів з енергозбереження у закладах 

освіти бюджетної сфери» вперше для оцінювання енергоефективності 
енергоощадних заходів запропоновано модель прогнозування потенціалу 
енергозбереження  шляхом використання критерію енергоефективності 
систем енергоспоживання за питомими показниками, одержаними на 
основі статистичного аналізу функціонування інженерних мереж та умов 
експлуатації навчальних корпусів і гуртожитків. Встановлено, що питоме 
енергоспоживання, віднесене до приведених площ навчальних корпусів і 
приведеного контингенту студентів (або до середньомісячної кількості 
студентів), проживаючих у гуртожитках,  є базовим для оцінювання 
потенціалу енергозбереження університету і прогнозування рівнів 
енергоспоживання на найближчу перспективу.    

Інноваційний підхід полягає в узгодженні графіків навчального 

процесу та потреб енергоспоживання на принципово різних об’єктах і 
базується на принципах енергетичного менеджменту та техніко-

технологічних заходах з енергозбереження та підвищення 
енергоефективності з найменшими термінами окупності. Ефективність 
обраної моделі може забезпечити економію річних витрат у освітніх 

закладах до 30 % і залежить від збалансованого взаємозв’язку елементів 
системи управління – ефективність функціонування інженерних мереж і 
обладнання, своєчасна часозалежна інформація та фінансування 
енергоощадних заходів. 

Для підвищення енергоефективності систем освітлення освітніх 

закладів бюджетної сфери запропоновані автоматизовані системи 

плавного регулювання інтенсивності світлового потоку та незалежного 

управління джерелами світла на основі частотних драйверів з широтно-

імпульсною модуляцією для люмінесцентних ламп, та драйверів для 
управління LED-світильниками, що дало змогу приймати коректні 
управлінські рішення при модернізації таких систем.  

Проведені енергетичні обстеження навчальних корпусів, 
гуртожитків та інших будівель і споруд на прикладі Київського 

національного університету технологій та дизайну, здійснений аналіз 
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рівнів споживання та видатків кошторису університету за спожиті 
енергоносії за останні 2 роки засвідчили, що внутрішні інженерні системи 

енергоспоживання, будівлі та споруди містять значний практичний 

потенціал енергозбереження та енергоощадності. Встановлено, що 

середня окупність вкладених фінансових ресурсів у модернізацію 

матеріально-технічної бази університету становить 1-1,5 роки, а заходи із 
енергоощадності дають у рік економію коштів: по електроенергії –  19 %, 

по тепловій енергії – 13 %, по воді – 8%, по газу – 20 %. Бухгалтерською 

звітністю університету підтверджений фактичний економічний ефект (без 
урахування зростання тарифів та кількості градусодіб опалювальних 

сезонів), що склав у 2013 році 1,864 млн. грн., у 2014 році – 0,839 млн. 

грн. 

   В університеті продовжує діяти комплексна науково-технічна 
програма «Енергоефективність та енергозбереження» на 2012-2017 роки. 

У відповідності з цією програмою у 2014 році  реалізований проект 
реконструкції  елеваторного вузла теплового пункту №3 навчального 

корпусу №1, що дало змогу здійснювати регулювання подачі теплоносія 
зовнішньої мережі та забезпечувати його додаткову циркуляцію  у 
внутрішній мережі. Продовжена робота щодо автоматизації процесів 
керування системами теплоспоживання та електрозабезпечення. 
Проведені дослідження дали змогу удосконалити та оптимізувати 

алгоритми погодозалежного регулювання теплових пунктів навчальних 

корпусів та гуртожитків. Для оперативного дистанційного збору даних 

щодо температури теплоносія у внутрішніх мережах кафедрою 

електроніки та електротехніки  розроблений та виготовлені діючі зразки 

дистанційних термометрів (на основі GSM модулів), інтегрованих у 
програмно-технічний комплекс «Автоматизована система управління 
енергоспоживанням в КНУТД». 

Продовжена робота щодо модернізації  програмно-технічного 

комплексу «Автоматизована система управління енергоспоживанням в 
КНУТД» в частині автоматизації обміну on-line інформацією між базами 

даних з формуванням відповідних звітів.   
За результатами наукової діяльності у 2014 році подано 109 заявок 

на об’єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі та 
промислові зразки та 1 заяву на реєстрацію службового твору - 

комп’ютерної програми. Отримано 115 патентів на об’єкти промислової 
власності: винаходи, корисні моделі та 2 свідоцтва на реєстрацію 

службових творів - комп’ютерної програми, для порівняння: у 2013 році 
подано 112 заявок на об’єкти промислової власності: винаходи, корисні 
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моделі, промислові зразки та знаки для товарів та послуг, та 1 заяву на 
реєстрацію службового твору - комп’ютерної програми, отримано 128 

патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для 
товарів та послуг.  

Указом Президента України № 675/2014 на підставі подання 
Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, 

присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2013 року 
за  роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали» групі вче-
них  Київського національного університету технологій та дизайну: 
- д.е.н., проф., чл.-кор. НАПН Грищенку Івану Михайловичу; 
- д.т.н., проф. Гаркавенко Світлані Степанівні; 
- д.т.н., проф. Касьяну Едуарду Євгеновичу; 
- д.т.н., проф. Данилковичу Анатолію Григоровичу; 
- д.т.н., проф. Коновалу Віктору Павловичу; 
- д.т.н., проф. Мокроусовій Олені Романівні; 
- д.т.н., проф. Плаван Вікторії Петрівні; 
- д.т.н., проф. Ліщуку Віктору Івановичу. 

 

Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки 

розглянуто та подано Президенту України матеріали щодо присудження 
Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року за  роботу 

«Волокнисті  матеріали та вироби  легкої промисловості  
з прогнозованими бар’єрними  медико-біологічними властивостями» 

групі вчених Київського національного університету технологій та 
дизайну:   
- д.т.н., проф., Березненку Сергію Миколайовичу; 
- к.т.н., доц. Власенко Вікторії Іванівні; 
- д.е.н., проф. Ігнатьєвій Ірині Анатоліївні; 
- д.т.н., проф. Колосніченко Марині Вікторівні; 
- д.т.н., проф. Кострицькому Валерію Всеволодовичу; 
- д.т.н., проф. Слізкову Андрію Миколайовичу; 
- д.т.н., проф. Супрун Наталії Петрівні. 

У поточному  році троє молодих вчених університету с.н.с. ПНДЛ 

синтетичних волокон, матеріалів і нових технологічних процесів, к.т.н.  

Мельник І. А., доцент кафедри техногенної безпеки та 
тепломасообмінних процесів, к.т.н. Скідан В. В., доцент кафедри 

прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон, к.т.н. 

Гараніна О.О. стали стипендіатами, а 1 молодий  вчений - доцент кафедри 

технології та конструювання швейних виробів Яценко М. В. 



32 

 

продовжувала одержувати стипендію Кабінету Міністрів України. 

Аспірант університету Василенко В.М. отримала стипендію Президента 
України.  

Загалом у 2014 році опубліковано 3094 друковані роботи загальним 

обсягом 2203,04 друкарського аркуша, з них: 50 монографій, 4 підручника 
та 3 навчальних посібника з грифом МОН України, 3 підручника та 23 

навчальних посібника з грифом КНУТД, 2472 статті в наукових виданнях, 

з них 132 статті, 1 навчальний посібник  та 5 монографій опубліковано в 
зарубіжних виданнях, а також 32 тези доповідей в зарубіжних наукових 

конференціях. Сформований та вийшов у світ дев’ятий річний випуск 

видання «Винахідницька діяльність Київського національного 

університету технологій та дизайну за 2013 рік» у  2-х томах. (за 2013 рік 

опубліковано 3237 друкованих робіт загальним обсягом 2198.07 др. арк., 
з них: 32 монографії (8 видані за кордоном), 2 підручники та 12 

навчальних посібники з грифом МОН України, 27 навчальних посібників 
з грифом КНУТД) .  

Науково-педагогічний колектив КНУТД приділяє значну увагу 

оприлюдненню наукового доробку університету шляхом участі у 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-комунікативних 

заходах, публікації статей та тез доповідей. У 2014 році наукові та 
науково-педагогічні працівники Київського національного університету 
технологій та дизайну взяли участь у роботі 208 конференцій, з них 148 – 

міжнародних, відвідали 61 круглий стіл та семінар в Україні. Науковці 
університету брали участь у міжнародних наукових заходах за межами 

України, зокрема у 62 конференціях, 9 семінарах та 6 виставках. Загалом 

на виставкових заходах та конкурсах було продемонстровано 1273 

експонати та одержано 10 відзнак різного рівня.  
На базі університету було проведено 88 наукових семінарів та 

круглих столів, а також 5 конференцій, з яких  3 – міжнародного та 2 – 

всеукраїнського рівня. Серед них можна відзначити IV міжнародну 
науково-практичну конференцію «Ефективність організаційно-

економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України»,  

яка присвячена реформі системи вищої освіти в Україні та III міжнародну  

науково-практичну конференцію «Енергоефективний університет», 

присвячену актуальним питанням використання передових технологій у 
сфері енергозбереження та принципів побудови  енергоефективних 

моделей вищих навчальних закладів. Актуальність та важливість питань, 
що обговорювались на цих конференціях, сприяла залученню до їх 

роботи низки відомих і визнаних  вітчизняних та міжнародних експертів. 
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У 2014 році було випущено 6 номерів фахового журналу «Вісник 

КНУТД» та один тематичний випуск. Всього опубліковано 273 статті.  
Провідне видання Київського національного університету 

технологій та дизайну «Вісник КНУТД» представлений у наступних 

наукометричних ресурсах: Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, 

WorldCat, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Index 

Copernicus, Research Bible, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Polish 

Scholarly Bibliography (PBN), Journals Impact Factor (JIF), Open Academic 

Journals Index (OAJI), InfoBase Index, International Scientific Indexing (ISI), 

Universal Impact Factor (UIF), CiteFactor.  

Науковцями університету як і в 2013 році здійснюється міжнародне 
співробітництво за 6-ма міжнародними грантами. 

 У звітному році за міжнародними грантами, що виконувались під 

керівництвом д.х.н. Барсукова В.З., на рахунки університету надійшло 

1775,6 тис. грн. Окрім цього цими грантами було передбачено 

матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної 
діяльності кафедри електрохімічної енергетики і хімії у вигляді  нового 

наукового обладнання на суму 378,94 тис. грн. 

Науково-дослідна та творча робота студентів є складовою 

частиною діяльності університету, яка сприяє підвищенню професійної 
підготовки, виявленню найбільш обдарованої молоді. 
          Організацією науково-дослідної роботи студентів, її аналізом, 

розробкою методичної документації займається сектор по роботі з 
обдарованою студентською молоддю разом з Радою наукового 

товариства студентів та аспірантів університету (НТСА). 

          У 2014 році 3115 студентів стаціонару прийняли участь в різних 

формах наукової діяльності, з них 1415 студентів взяли участь у 

предметних олімпіадах і 1700 студентів прийняли участь у виконанні 
НДДКР, творчій роботі та роботі наукових гуртків, що становить більш 

ніж 73% із 4430 студентів стаціонару.  
У 2013 році 9 студентів стали співавторами заявок та патентів на 

винаходи. За участю студентів опубліковано 1634 статті та тези 

доповідей, з них 97 – самостійно.  У 2014 році 11 найкращих випускників, 
переважно магістри, які досягли певних успіхів у науковій роботі, після 
закінчення університету продовжили навчання в аспірантурі. Це вже 
стало гарною традицією в університеті.  
           У минулому навчальному році студенти взяли участь:  
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- у більш ніж 60 вузівських  заходах: олімпіадах; конкурсах, 

виставках, постійно-діючих круглих столах, дослідницьких школах.  

- 6-ох всеукраїнських заходах: 3-ох наукових конференціях молодих 

учених та студентів; 2-ох олімпіадах; конкурсі наукових робіт студентів з 
напряму «Легка промисловість» 

- міжнародному конкурсі молодих модельєрів – дизайнерів 
«Печерські каштани», які проводились на базі університету; а також 34 

міжнародних та 30 всеукраїнських заходах, що проводились поза межами 

університету.   
 

За високий рівень наукових та творчих розробок 357 студентів, які 
брали участь у цих заходах, нагороджені грамотами та дипломами 

переможців. 
         В поза навчальний час біля 1400 студентів університету приймають 
участь у роботі наукових гуртків, круглих столів, семінарів, метою яких є 
поглиблення знань за спеціальністю. 

Тенденціями сучасного студентства є переорієнтація на практичну 
комерціалізацію отриманих знань, тому «Наукове товариство студентів та 
аспірантів» взяло напрям на забезпечення саме таких вимог студентської 
молоді, для цього постійно проводяться тренінги фінансової грамотності, 
бізнес  – ігри, та тренінги щодо планування матеріального становлення 
студента-випускника. У даних тренінгах взяло участь більше тисячі 
студентів. Започатковано діяльність студентського бізнес інкубатора. 

За відмінне навчання і плідну наукову працю у 2014 році студентам 

університету призначались іменні стипендії: Президента України – 12 

студентам; Верховної Ради України – 4 студентам; міського голови – 10 

студентам; ім. В.А. Журавського – 4 студентам. Студентам – авторам 

кращих доповідей на всеукраїнській  конференції надається право 

безкоштовної публікації тез доповідей та статей. Студенти – призери 

конкурсів та олімпіад отримують грошові премії.  За певні наукові 
досягнення студенти мають переваги щодо вступу до магістратури та 
аспірантури. 

Міжнародне співробітництво сприяє інтеграції університету до 

світового освітнього простору і охоплює як освітній  процес, так 
організацію наукових досліджень, трансферт технологій, сприяє 
інноваційному розвитку університету, гармонізації вітчизняної системи 

вищої освіти з європейською, підвищенню якості підготовки 

компетентних фахівців, створенню умов для посилення мобільності, 
розширенню автономії підрозділів університету. Забезпечення високої 
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якості підготовки іноземних громадян формує міжнародний авторитет 
Київського національного університету технологій та дизайну, посилює 
його позиції на міжнародних ринках  освітніх послуг. 

В Україні сьогодні існує потреба в фахівцях та науковцях, які 
володіють не лише базовими теоретичними знаннями, а й отримали 

певний міжнародний практичний досвід. Саме тому розвиток 

міжнародної діяльності університету є невід’ємною складовою успішного 

європейського авторитетного університету.  
Важливим напрямом міжнародного співробітництва є членство 

КНУТД у міжнародних освітніх та виробничих асоціаціях, Університет є 
членом міжнародних об’єднань, таких як: 
- Європейська Асоціація Університетів (EUA) (з 2005 р.) – 861 член з 
46 країн – це європейські університети, задіяні в навчанні та наукових 

дослідженнях, національних асоціаціях ректорів та інших організаціях, 

що діють у вищій освіті та науці; 
- Асоціація університетів текстильного профілю (AUTEX) (з 2005 р.) 

– 32 члени з 24 країн – це університети з закріпленою міжнародною 

репутацією щодо надання вищої освіти та проведення наукових 

досліджень в галузі текстилю; 

- Міжнародна федерація трикотажних технологів (з 2009 р.) – 286 

індивідуальних членів та організацій з 22 країн – це навчальні заклади та 
промислові організації в галузі трикотажного виробництва; 
- Європейська мережа підтримки підприємств «EEN – Enterprise 

Europe Network» (з 2011 р.) – 600 організацій, які входять у 250 

консорціумів з 40 країн, в тому числі 27 країн Європейського Союзу (9 

членів від України). 

Протягом 2014 року Університет виконував умови договорів з 28  

іноземними вищими навчальними про співробітництво в сфері освітньої 
та наукової діяльності. 
В минулому році університет активно співпрацював з послами Польщі, 
Азербайджанської Республіки, Молдови, Ірану, В’єтнаму та Лівії. На 
рівні університету з цими країнами було здійснено велику кількість  
переговорів, зустрічей, заходів. 

З метою встановлення наукових, освітніх та ділових зв’язків із 
закордонними університетами протягом 2014 року КНУТД приймав 
делегації з: Федеративної Республіки Німеччини, Республіки Польща, 
Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Бангладеш, Ірану, 
Йорданії, Еквадору, Китайської Народної Республіки, Конго, Литви, 
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Молдови, Марокко, Російської Федерації, Сирії, Туркменістану, 
Узбекистану, Лівії.   

Як результат розширення міжнародних зв’язків нашого 

університету, в 2014 році, на базі Вищої школи менеджменту, у Варшаві 
відбулась Міжнародна підсумкова конференція конкурсу «Науковий 

Дебют – 2014 – Сталий розвиток». До складу делегації з України увійшли 

представники багатьох ВНЗ,  а  також наша студентка факультету 

економіки та бізнесу, яка посіла призове місце в даному проекті.  
У 2014 році наш університет представляв Україну у 9 країнах 

(Бельгія Республіка Польща, Австрія, Туреччина, Англія, Румунія, 
Китайська Народна Республіка, Чехія,  Республіка Білорусь).  

За результатами зустрічей, проведених у 2014 році, в Університеті 
продовжуються та розпочато освітні програми: 

− програма «Подвійний диплом» базується на отриманні дипломів як 
Київського національного університету технологій та дизайну так і Вищої  
школи менеджменту у Варшаві одночасно; 

− програми академічної мобільності студентів та викладачів; 

− програма підготовки іноземних громадян англійською мовою.  

Яскравою демонстрацією відносин дружби України з  Польщею та 
Азербайджаном  було відкриття в університеті двох центрів: Українсько-

Польський навчальний центр та Українсько-Азербайджанський 

культурно-освітній центр.  

Підготовка кадрів для зарубіжних країн. 

Підготовка іноземних громадян в університеті почалася ще у 1948 

році, за 65 років навчання іноземних громадян університет підготував 
більше ніж 1777 спеціалістів з 71 країни світу.  

У 2014-2015 навчальному році в КНУТД навчається 264 іноземних 

громадян з 16 країн світу.  
Згідно звіту КНУТД про виконання Плану заходів з реалізації 

Концепції державної міграційної політики стосовно забезпечення 
поширення серед іноземців та осіб без громадянства інформації про 

особливості національної культури, звичаї, традиції і розвиток демократії 
в українському суспільстві  іноземні студенти КНУТД прийняли участь в 
понад 40 заходах. В рамках третього міжнародного пісенного фестивалю 

творчої молоді та студентів «ДОЛЯ» була проведена акція «Доля з 
Україною» для учасників з-за кордону. Серед учасників акції «Доля з 
Україною» були  студенти-іноземці КНУТД, які виконали популярну 
українську пісню «Червона рута» та посіли призове місце у фіналі.  
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Науково-технічна бібліотека КНУТД бере активну участь у 
підвищенні якості освітнього та науково-дослідного процесів в 
університеті згідно з Законом України «Про вищу освіту», побудові 
єдиного інформаційного середовища університету,   на базі новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій, керуючись діючим 

законодавством, постановами Уряду та «Стратегією розвитку Київського 

національного університету технологій та дизайну на період 2014-2017 

р.» 

Фонд бібліотеки КНУТД – універсальне зібрання наукової, 
навчальної, довідкової літератури та періодичних видань з галузей легкої 
промисловості, економіки та ринкових відносин, техніки, природничих 

наук, історії та культури України. Він налічує понад 1 млн. примірників, з 
них - понад 600 тис. примірників навчальної літератури. 

За змістом своїх фондів бібліотека університету є унікальною в 
Україні. Галузева періодика  (журнали з легкої промисловості) 
зберігається з 30-40 років минулого століття. 

Важливу частину фонду становлять підручники та посібники, 

написані професорсько-викладацьким складом університету; дисертації, 
захищені науковцями університету; автореферати дисертацій, та 
Колекційний фонд видань з легкої промисловості та суміжних галузей 

(XVIII-XX ст.), який налічує понад 4 тисячі примірників. Для організації 
фондів НТБ використовує міжнародну Універсальну десяткову 

класифікацію (УДК). 

Путівник по фондам бібліотеки – довідково-пошуковий апарат 
складається з комплексу каталогів і картотек. Кожен каталог має цільове 
призначення, що дозволяє проводити пошук літератури багатоаспектно, у 
відповідності до запитів читачів. З 1999 р. ведеться електронний каталог, 
який налічує понад 120 тис. бібліографічних записів, його попит зростає з 
кожним роком, за останній рік зафіксовано 20.882.696 звернень 
користувачів.  

 Постійно поповнюється БД аналітичних описів статей з періодичних 

видань та видань, що продовжуються, а також повнотекстові БД. 

 Послугами бібліотеки користуються близько 8 тис. читачів, які 
обслуговуються диференційовано на абонементах та у читальних залах. 

Відповідно до вимог сучасності діяльність бібліотеки об’єднує традиційні 
та новітні інформаційні технології. 

З метою сприяння інформаційному забезпеченню наукової та 
навчальної діяльності Університету, в Науково-технічній бібліотеці 
запроваджено ліцензійне програмне забезпечення - система «ІРБІС-64». 
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Станом на кінець 2014 року електронний каталог складає 48 % від 

традиційного каталогу.  
Основним інформаційним ресурсом бібліотеки власної генерації та 

одним із сучасних засобів наукової комунікації є бібліотечний сайт 
(http://biblio.co.ua), який надає користувачеві інформацію про ресурси та 
послуги бібліотеки та її багатогранну діяльність, забезпечує доступ до 

ресурсів власної електронної бібліотеки і мережі Інтернет. Регулярно 

оновлюється блок новин, анонсів заходів, нові надходження бібліотеки 

розміщені в інформаційному бюлетні «Бібліодайджест», віртуальні 
книжкові виставки тощо. Бібліотека таким чином розширює коло своїх 

користувачів. 
Представлення на web-сайті електронної бібліотеки університету - 

найефективніше забезпечення доступу користувачів до електронних 

ресурсів. Вона включає електронні версії підручників, наукової 
літератури, навчально-методичних посібників. Електронна бібліотека має 
6 самостійно створених електронних баз даних (з них 3 повнотекстові): 
- основний каталог книг (75670 записів);  
- повнотекстова база даних «Навчально-методичні видання 
професорсько-викладацького складу  КНУТД» (3911 записів);   
- база даних авторефератів дисертацій (1176 записів);  
- реєстраційно-аналітична база даних вітчизняних та іноземних    

періодичних видань (відображає надходження періодичних видань  
бібліотеки та містить аналітичний розпис статей журналів за 
тематичними напрямами та публікацій співробітників університету)  
(37960 записів); 
- повнотекстова база даних підручників підвищеного попиту (1606     

- записів);  
- база даних Колекції видань з легкої промисловості та суміжних    

- галузей (повні тексти)(88 записів). 
Для забезпечення оперативного доступу до даного продукту в 

бібліотеці обладнано автоматизовані робочі місця та підключено зону Wi-

Fi, яка охоплює три читальних зали, де користувач має змогу працювати з 
електронним каталогом.  

 В бібліотеці здійснюється поетапне впровадження 
автоматизованого обслуговування, що охоплює всі процеси, які 
проходить документ від нанесення штрих-коду і до кінцевого результату, 
тобто до видачі книги користувачу. Придбано  два модулі АРМ – 

“Книговидача» та АРМ – “Книгозабезпеченість», які сприятимуть 
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запровадженню автоматизованого та віртуального обслуговування 
користувачів. 
 З 1 вересня 2014 року абонемент молодших курсів відділу 
обслуговування навчальною літературою розпочав автоматизоване 
обслуговування користувачів. Автоматизована книговидача надає 
можливість користуватись ще однією послугою бібліотеки – 

авторизацією. Користувачі мають змогу через авторизацію скористатись 
повнотекстовими базами даних, а також переглянути свій електронний 

формуляр та ознайомитись з його наповненням, навіть якщо користувач 

перебуває поза мережею. 

 Бібліотека постійно проводить наукову роботу, аналізує інноваційні 
процеси та сприяє впровадженню їх у практичну роботу, на основі 
узагальнених даних наукових досліджень приймаються методичні 
рішення, які визначають стратегію розвитку книгозбірні.  

Науково-інформаційна діяльність бібліотеки пов'язана з науковою 

проблематикою досліджень кафедр, провідних вчених Університету. 
Інформаційно-бібліографічним відділом оперативно здійснювалось 
довідково-інформаційне обслуговування користувачів у режимах 

вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ) та диференційоване 
забезпечення керівництва (ДЗК). Для кафедр Університету складались 
інформаційні списки статей за галузевою тематикою, які вони 

одержували електронною поштою.  

 Інформаційно – бібліографічний відділ НТБ КНУТД проводить 
наукометричні дослідження в бібліографічних та реферативних базах 

даних «Scopus» та EBSCO. За домовленістю з Науковою бібліотекою 

імені М. Максимовича - головною науковою бібліотекою Київського 

національного університету ім. Т.Г. Шевченка, яка передплачує ці бази 

даних, фахівці бібліотеки КНУТД щоквартально проводять 
наукометричні дослідження. 

За результатами наукометричних досліджень в 2014 році 
опубліковано -10 статей, які наведені у міжнародній наукометричній базі 
даних Scopus і 3 статті в наукометричній базі даних  EBSCO, коефіцієнт 
цитування – 2. 

 6 березня 2014 року науково-технічною бібліотекою був 
організований науково-практичний семінар “Напрями співпраці 
університету з наукометричними інформаційними системами – 

моніторинг, аналіз досліджень та індексування публікацій», робота якого 

була спрямована на обговорення питань розвитку наукометричних баз 
даних та їх можливостей, проблем публікації праць українських вчених у 
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провідних світових виданнях та рецензованих журналах, що включені до 

наукометричних баз даних. Лекцію проводив Васильєв Олексій 

Всеволодович, к.т.н., директор Асоціації «Інформатіо-Консорціум». У 

семінарі взяли участь науковці, викладачі, аспіранти, магістри КНУТД.  

За підтримки асоціації «Інформатіо-Консорціум» протягом року 
бібліотеці було надано безкоштовно тестовий доступ до вітчизняних та 
міжнародних електронних ресурсів:  

- Інститут проблем сучасного мистецтва 
- East View Information Services 

- Web of Science 

- EBSCO  

- Консорціуму JSTOR 

- Polpred.com  

- Znanium.com 

На допомогу науковцям бібліотека проводила Дні кафедр 

(проведено 30 “Днів кафедр»). Обговорювались перспективи співпраці з 
кафедрою з метою організації Електронної бібліотеки, необхідність 
оновлення списків рекомендованої літератури у Модульному середовищі 
згідно з літературою, наявною у бібліотеці. 
 Для студентів 1-3 курсів проводяться заняття з формування 
інформаційної культури користувачів, екскурсії, які знайомлять з 
інформаційними ресурсами та послугами бібліотеки. 

З метою організації раціонального пошуку інформації за 
допомогою Електронного каталогу видана “Методика інформаційного 

пошуку в електронному каталозі НТБ КНУТД». 

Науково-технічна бібліотека КНУТД підтримує зв‘язки з 
бібліотеками відокремлених структурних підрозділів університету з 
метою методичного керівництва, обміну досвідом, професійного 

спілкування та змістовного співробітництва, надає методичну підтримку 
у вигляді методичних, інформаційних, бібліографічних видань. Студенти 

з Чернігівського, Львівського та Київського коледжів КНУТД 

користуються за допомогою Internet електронною бібліотекою та 
повнотекстовими базами даних, створеними НТБ КНУТД. Між 

бібліотеками здійснюється обмін навчальними виданнями.  

З метою залучення додаткових коштів для покращення і розвитку 
матеріально-технічної бази бібліотекою надаються платні послуги згідно 

наказу від 28.05.14 № 163 «Про затвердження положення про надання 
платних послуг науково-технічною бібліотекою КНУТД». 
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Науково-технічна бібліотека університету продовжує впровадження 
інноваційних технологій з метою підвищення ефективності 
обслуговування читачів та збереження фонду бібліотеки, сприяє 
забезпеченню навчально-виховного процесу. 

Редакційно-видавничий відділ є структурним підрозділом 

університету й організований з метою надання інформаційних та 
поліграфічних послуг для забезпечення навчального, виховного й 

наукового процесу в університеті. Відділ надає послуги з друку 

навчальних і навчально-методичних посібників, текстів, методичних 

вказівок і рекомендацій, бланкової продукції та службової документації 
тощо. 

Таблиця 5. 

ПОКАЗНИКИ  

виконання навчальної, наукової, навчально-методичної та службової 

документації редакційно-видавничим відділом за 2014 рік 

   

Підручники 62 16,35 

Навчальні посібники 729 144,98 

Монографії 457 118,45 

Навчально-методична література 2730 1160,4 

Матеріали конференцій 760 122,45 

Журнал «ВІСНИК КНУТД»  190 32,94 

Автореферати  1344 14,74 

Службова документація 637225 37175 

Різне  256 11,65 

 

Поряд  із  забезпеченням навчального процесу навчальною, 

науковою та навчально-методичною літературою та з метою залучення 
додаткових коштів для покращення і розвитку матеріально-технічної, 
навчальної та наукової бази університету редакційно-видавничий відділ 

надає платні послуги в сфері  освітньої  діяльності,  побутових та інших 

послуг, перелік  яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами 

системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності» 

від 27.08.2010 р. №796, відповідно до спільного Наказу Міністерства 
освіти України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів 
України «Про затвердження порядків надання платних послуг 
державними та комунальними навчальними закладами» від 23.07.2010 р. 
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№736/902/758 та на виконання наказу по університету «Про затвердження 
Положення про надання платних послуг Київським національним 

університетом технологій та дизайну» від 17.01.2014 р.  № 5, а саме:  
У сфері освітньої діяльності: 

1. Видання та реалізація  навчальної, наукової та навчально-методичної 
літератури; 

 2. Надання поліграфічних послуг з чорно-білим зображенням формату А-

4, А-3; 

 3. Надання  ксерокопіювальних послуг з чорно-білим та кольоровим 

зображенням   формату А-4,А-3; 

 4. Ламінування промислове одностороннє (глянцеве та матоване 
покриття);  
 5.  Ламінування двостороннє. Формат А-4; 

 6.  Склеювання книжкових блоків формату А-4, А-3; 

 7.  З'єднання книжкових блоків металевими скобами формату А-4,А-3; 

 8. З’єднання поліграфічної продукції металевими та пластиковими 

пружинами; 

 9. Роздрукування текстів з флешок та дисків з чорно-білим та 
кольоровим зображенням  формату А-4. 

У  сфері побутових послуг: 

1. Виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку. 
Інше: 

1. Надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої 
продукції, в тому числі інформаційної, рекламної та бланкової продукції; 
 2. Здійснення палітурних та брошурувальних робіт. 

Організація навчального процесу в Київському 

національному університеті технологій та дизайну здійснюється 

згідно вимог державного стандарту України ISO 9001:2008 (ДСТУ 

ISO 9001:2009). 

Формування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 
діяльності  є першочерговою задачею Університету. Проблема має 
комплексний характер і зумовлює необхідність  глибокої співпраці з 
роботодавцями, які формують вимоги до компетентностей фахівців та 
критерії їх оцінки за різними напрямками та спеціальностями.  

Відповідно до державного стандарту України ISO 9001:2008 

(ДСТУ ISO 9001:2009) п.1.1 університет постійно і відкрито демонструє 
власну здатність готувати фахівців на високому професійному і 
науковому рівні у відповідності до національних та міжнародних вимог. 
Результати цієї роботи відображені у численних рейтингах ВНЗ. 
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Відповідно до п.4.1 в Університеті приділялась значна увага 
вдосконаленню системи забезпечення якості підготовки фахівців. З 

метою оптимізації та модернізації навчального процесу у контексті 
європейських вимог пріоритетними напрямами діяльності в Університеті 
у звітному році стали: 

− впровадження європейських принципів студентоцентрованого 

навчання в освітню діяльність університету; 

− удосконалення структури та змісту навчальних планів, 
спрямованих на індивідуалізацію навчального процесу;  

− постійне удосконалення програм навчальних дисциплін з 
урахуванням вимог національного та міжнародного ринку праці до 

компетентностей майбутніх фахівців,  

− забезпечення академічної мобільності студентів; 

− впровадження новітніх форм, методів та інноваційних 

технологій навчання з метою адаптації майбутніх фахівців до сучасних 

тенденцій розвитку науково-технічного прогресу;  

− посилення практичної підготовки фахівців з метою набуття 
фахових компетентностей, інноваційних підходів у професійній 

діяльності та креативності мислення; 

− забезпечення проведення внутрішнього контролю і моніторингу 
якості освіти з метою оцінки рівня освітніх, наукових і творчих досягнень 
учасників освітнього процесу. 

Удосконалено і впроваджено в начальний процес оновлені 
«Положення про порядок і методику рейтингового оцінювання знань 
студентів та проведення тестового контролю у КНУТД» та «Положення 
про порядок повторного вивчення навчальної дисципліни», «Положення 
про магістерські дипломні роботи», що сприяє покращенню чинної в 
університеті системи контролю якості знань студентів та адаптації її до 

загальноєвропейських вимог, визначених Європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою. 

Рейтингова система оцінювання успішності навчання 
та визначення академічного рейтингу студентів забезпечує реалізацію 

дидактичного принципу свідомості студентів у навчанні, активізує 
навчальну роботу протягом семестру, спонукає студентів працювати 

систематично та самостійно, розширює можливості для всебічного 

розкриття та розвитку творчих здібностей студентів, індивідуалізує 
навчання та істотно змінює взаємовідносини між викладачем та 
студентом, створюючи атмосферу співпраці. 
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Посилює відповідальність студентів за результати своєї роботи 

впровадження і повноцінне використання Електронного журналу обліку 
успішності студентів, який забезпечує відкритість і підвищує 
об’єктивність оцінювання знань студентів викладачами. 

Навчальний процес стає повністю відкритим для студентів та має 
демократичний характер, що дозволяє постійно контролювати свій рівень 
підготовки, вносити своєчасні корективи в навчальну роботу, обирати 

рівень навчання та спосіб одержання підсумкової оцінки з кожного 

кредитного модуля. 
З метою вдосконалення навчального процесу та підвищення якості 

підготовки фахівців, досягнення високого рівня ефективності та якості 
підготовки молодих кадрів, високої конкурентоспроможності на 
вітчизняному ринку освітніх послуг та визнання на міжнародному рівні в 
університеті активно виконується «Програму забезпечення якості 
підготовки фахівців в КНУТД» (затверджена Вченою радою КНУТД від 

27.12.2012 р., протокол № 4). Результатом реалізації розробленої 
Програми сьогодні є: 

− якісне і доступне навчально-методичне забезпечення навчальних 

дисциплін; 

− підвищення кваліфікації та покращення мотивації до роботи з 
повною віддачою та саморозвитку науково-педагогічних працівників; 

− підвищення конкурентоспроможності випускників на 
вітчизняному ринку праці; 

− активізація міжнародної співпраці через участь у міжнародних 

проектах і конференціях, стажування за кордоном; 

− підвищення рівня університету у вітчизняних рейтингах. 

Разом з цим пріоритетним завданням системи забезпечення якості 
залишається збереження цінностей та традицій, які визначають 
індивідуальність Університету та формують його імідж на ринку праці та 
освітніх послуг.  

Вдосконаленню системи якісної підготовки фахівців шляхом 

регламентації основних завдань і функцій структурних підрозділів 
Університету сприяє оновлення відповідно до вимог часу та нового 

закону України «Про вищу освіту» збірника нормативних положень:  
«Нормативно-правовий інструментарій системи забезпечення якості 
освітньої діяльності в КНУТД». 

На виконання Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 
2012 - 2021 роки та з метою оперативного отримання знань, формування 
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у майбутніх фахівців професійних компетентностей із застосуванням 

інтерактивних методів навчання шляхом поповнення інформаційного 

забезпечення дисциплін навчальними виданнями нового покоління в 
Університеті виконується Програма «Підручник» (затверджена Вченою 

радою КНУТД від 27 грудня 2012 р., протокол № 4), що входить у 
комплекс програм розвитку Університету. 

Підвищенню якості освітнього процесу, створенню конкурентного 

середовища серед НПП та структурних підрозділів Університету для 
стимулювання росту їхньої професійної компетентності, підвищенню 

ефективності науково-педагогічної роботи та розвитку творчої ініціативи 

сприяє щорічне рейтингового оцінювання діяльності НПП за 
результатами роботи у звітному році.  

Визначення рейтингу НПП, кафедр, факультетів, проводиться за 
рейтинговою системою шляхом сукупності елементарних закінчених 

видів роботи, які включені до відповідних напрямів діяльності. 
Важливість кожного показника визначається його  рейтинговою оцінкою. 

Показники рейтингового оцінювання формуються в процесі спільного 

обговорення відповідними структурними підрозділами університету та 
затверджуються Вченою Радою КНУТД.  

Об’єктами рейтингової оцінки є такі види робіт: навчальна, 
наукова, методична, організаційна (табл.6.1).                                                                                      

Таблиця 6.1 

Фактичне виконання видів діяльності НПП у звітному році 

№ п/п Напрями діяльності Норматив, % 

Фактичне 
виконання, 

% 

1. Навчальна робота 58 70 

2. Наукова робота 22 31 

3. Методична робота 11 25 

4. Організаційна робота 9 6 

 

              Результати рейтингового оцінювання показали, що навчальна 
робота виконана у звітному році на 120%, методична – перевиконана 
майже вдвічі. Разом з тим, проблема є з організаційно-виховною роботою, 

яка була виконано всього на третину від визначеного нормативу. Але в 
порівнянні з минулим навчальним роком результати організаційно-

виховної роботи збільшилися вдвічі. 
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Узагальнюючи результати рейтингового оцінювання діяльності 
НПП Університету було виділено такі групи працівників: перспективні, 
успішні, достатньо успішні та проблемні. 

 

Структура штатних НПП КНУТД за групами успішності  

(за результатами рейтингового оцінювання 2014 р.) 

№ 

п/п 

Групи НПП Рейтингова 
оцінка 

Кількість 
НПП, осіб 

Структура, % 

1 Перспективні 1,5≤R<2 148 26,19 

2 Успішні 1,5>R≥1,2 216 38,24 

3 Достатньо успішні 1,2>R≥1 169 29,91 

4 Проблемні  R<1 32 5,66 

5 Всього:  565 100 

Також рейтингове оцінювання дає можливість  виокремити та 
оприлюднити  результати перспективних працівників за рівнем 

успішності по факультетах:  

 
Структура перспективних НПП за рівнем успішності ро факультетах 

 

Результати рейтингового оцінювання діяльності НПП є підставою 

для прийняття керівництвом Університету рішень щодо конкурсного 

відбору на заміщення вакантних посад, укладання трудових договорів чи 

подовження термінів, а також визначення розміру преміальних виплат, 
стимулюючих надбавок та інших заохочень, що передбачені Статутом 

Університету і колективним договором. Невиконання запланованих 

обсягів всіх видів робіт у відповідності до індивідуального плану НПП є 
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підставою для перегляду умов контракту аж до звільнення із займаної 
посади. Результати рейтингового оцінювання затверджуються наказом по 

Університету  та доводяться до відома НПП. 

   В університеті додержуються права і законні інтереси осіб з 

особливими потребами. 

У нас навчається 26 студентів, які являються  інвалідами по слуху. 
Для цих студентів реалізація навчальних планів здійснюється за 
допомогою сурдоперекладачів Українського товариства глухих. 

На виконання постанови КМУ від 12.07.2004р. №882 цим 

студентам призначається та виплачується додаткова соціальна стипендія 
в розмірі 50% відповідно призначеної академічної стипендії. 

Студенти цієї категорії, які поселені в гуртожитки університету, 
забезпечені необхідними умовами для проживання. 

Фінансовий стан університету –  це результат взаємодії всіх 

елементів системи фінансових відносин університету, який визначається 
сукупністю виробничо-господарських факторів та характеризується 
системою показників, що відображають надходження, наявність, 
розміщення і використання  фінансових ресурсів загального та 
спеціального фондів. 

З метою забезпечення стійкого фінансового стану, фінансово-

господарську діяльність університет спрямовує на виконання ряду 
завдань, з використанням запровадженої «Системи фінансового 

менеджменту КНУТД», серед яких є: 

− дослідження фінансової стійкості університету;  

− дослідження використання майна;  

− забезпечення університету власними додатковими коштами;  

− об’єктивне оцінювання динаміки і стану платоспроможності та 
фінансової стабільності;  

− оцінювання конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг;  

− визначення ефективності використання фінансових ресурсів. 

Значення аналізу надходжень та використання коштів університету 
за загальним і спеціальним фондом визначається тим, що за його 

допомогою здійснюються контроль за правильністю утворення, а також 

вишукуються резерви по зміцненню матеріально-технічної бази вузу і 
додаткових фінансових ресурсів.  

Оскільки університет є бюджетною установою, а саме закладом 

освіти, його фінансово-господарська діяльність здійснюється за трьома 
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бюджетними програмами по КПКВ 2201040, 2201150, 2201160 відповідно 

за загальним та спеціальним фондами державного бюджету. 

Основним плановим документом, який регламентує здійснення 
доходів і витрат є кошторис університету. 

Асигнування загального фонду спрямовуються переважно на 
першочергове забезпечення видатків захищених статей, а саме: на оплату 
праці з нарахуваннями, стипендії, харчування дітей сиріт, придбання 
предметів гардеробу дітям сиротам та комунальні послуги, які в свою 

чергу проводяться згідно доведених лімітних довідок Міністерством 

освіти і науки України у відповідності до розподілу витрат. 
Фінансування та використання асигнувань за загальним фондом 

університету наведено в таблиці 9.1. та рис. 9.1.  

 

Таблиця 9.1.  

Фінансування загального фонду за 9 місяців 2014 року 

КПКВ   /   Назва бюджетної програми 

Затверджено 

кошторисом та 

використано за 

відповідний 

період, тис.грн. 

2201040 / «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, 

виконання робіт за державними цільовими програмами та 

державним замовленням, виконання міжнародних наукових та 

науково-технічних програм і проектів вищими навчальними 

закладами та науковими установами, фінансова підтримка 

наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять 

національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування 

працівників Кримської астрофізичної обсерваторії»  

2 114,8 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 2 068,0 

- придбання товарів і послуг (канцелярські товари, обслуговування 
оргтехніки, патенти) 

41,0 

- комунальні послуги 5,8 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I 

і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 

практики» «Коледж КНУТД»  

4 333,7 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 2 480,4 

- комунальні послуги 153,8 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання предметів гардеробу 

дітям сиротам 
1 699,5 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I 4 644,5 
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і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 

практики» «Чернігівський промислово-економічний коледж 

КНУТД «  

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 2 834,3 

- комунальні послуги 77,8 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання предметів гардеробу 

дітям сиротам 
1 732,4 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I 

і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 

практики» «Львівський коледж легкої промисловості КНУТД»  

6 925,3 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 4 318,0 

- комунальні послуги 467,9 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання предметів гардеробу 

дітям сиротам 
2 139,4 

2201160 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 

III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 

практики»  

53 331,1 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 34 194,7 

- комунальні послуги 1 863,7 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання предметів гардеробу 

дітям сиротам 
17 272,7 

Всього за програмами: 71 349,4 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 45 895,4 

- придбання товарів і послуг (канцелярські товари, обслуговування 
оргтехніки, патенти) 

41,0 

- комунальні послуги 2 569,0 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання предметів гардеробу 

дітям сиротам 
22 844,0 
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Рис.9.1. Структура використання асигнувань загального фонду 

за 9 місяців 2014р. 

 

Спеціальний фонд кошторису університету включає в себе як і 
надходження коштів так і розподіл їх витрат. 

Кошти, що надходять до спеціального фонду кошторису 
розподіляються за наступними джерелами: 

1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю; 

2) надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності; 

3) плата за оренду майна бюджетних установ; 
4) благодійні внески, гранти та дарунки; 

5) кошти, що отримують бюджетні установи виконання цільових 

заходів; 
6) кошти від розміщення на депозитах тимчасово вільних 

бюджетних коштів. 
 

Надходження та використання коштів спеціального фонду 
університету приведені на рис. 9.2. та в таблиці 9.2.   

 

 

Заробітна плата та 
нарахування на 
заробітну плату 

64,3 %

Стипендія 32,0%

Придбання товарів 
та послуг 0,1 %

Комунальні 
послуги 3,6 %
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Рис. 9.2. Структура надходжень коштів до спеціального фонду за бюджетними 

програмами за 9 місяців 2014 року 

 

Таблиця 9.2.  

Надходження та видатки спеціального фонду за 9 місяців 2014 року 

Надходження за відповідний період у відповідності до кошторису, 

тис. грн. 

 

41 746,60 

 

КПКВ   /   Назва бюджетної програми 

Використано за 

відповідний 

період у 

відповідності до 

кошторису, 

тис.грн. 

1 2 

2201040 / «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, 

виконання робіт за державними цільовими програмами та 

державним замовленням, виконання міжнародних наукових та 

науково-технічних програм і проектів вищими навчальними 

закладами та науковими установами, фінансова підтримка 

наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять 

національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування 

працівників Кримської астрофізичної обсерваторії»  

 

Доходи 173,0 

Видатки (видатки перевищують доходи за рахунок залишку на початок року) 153,3 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 106,5 

- придбання товарів і послуг  42,3 

- видатки на відрядження 4,5 

КПКВ 2201150 

(коледж м. Київ) 11,2 % КПКВ 2201040 

(науково - технічна  
діяльність КНУТД) 0,4 % 

КПКВ 2201150  
(коледж м. Чернігів) 

 
0,7 %

КПКВ 2201150 

(коледж м. Львів) 1,4 %

КПКВ 2201160 

(КНУТД) 86,3 % 
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Продовження табл. 9.2.  

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і 

II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» 

«Коледж КНУТД»  

 

Доходи 4 691,6 

Видатки (видатки перевищують доходи за рахунок залишку на початок 

року) 
3 209,8 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 2 023,9 

- придбання товарів і послуг  950,1 

- видатки на відрядження 3,5 

- комунальні послуги 226,4 

- капітальні видатки (придбання товарів довгострокового 

користування) 
5,9 

1 2 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II 

рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» 

«Чернігівський промислово-економічний коледж КНУТД « 

 

Доходи 292,4 

Видатки (видатки перевищують доходи за рахунок залишку на початок року) 292,8 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 226,2 

- придбання товарів і послуг  54,1 

- видатки на відрядження 12,5 

- комунальні послуги 0 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II 

рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» 

«Львівський коледж легкої промисловості КНУТД» 

 

Доходи 567,2 

Видатки  531,8 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 381,7 

- придбання товарів і послуг  100,1 

- комунальні послуги 50,0 

2201160 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і 

IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики»  
 

Доходи 36 022,4 

Видатки (видатки перевищують доходи за рахунок залишку на початок року) 32 500,0 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 25 304,1 

- придбання товарів і послуг 5 701,6 

- видатки на відрядження 72,0 

- комунальні послуги 1 353,2 
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Діяльність університету регламентована Законом України про 

«Вищу освіту», Постановами Кабінету Міністрів, наказами Міністерства 
освіти і науки України, а також Статутом та Колективним договором між 

адміністрацією та первинною профспілковою організацією університету. 
Профком разом з адміністрацією університету інформує трудовий 

колектив про дії  структурних підрозділів університету, передбачає 
щорічно в кошторисі витрати на соціальні потреби колективу 
університету та за Наказом ректора здійснює розрахунки. Крім того, 

профком університету відповідно плану регіонального відділення Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, 
працівникам університету, які потребують лікування надає отримані 
пільгові путівки до санаторіїв. За 2014 рік працівники університету 
отримали 36 путівок, в тому числі 4 путівки матері і дитини, а також було 

отримано 17 путівок в дитячі оздоровчі табори на оздоровлення дітей 

працівників. 
Одне з важливих питань, яке вирішувалося профкомом 

університету є допомога працюючим та колишнім працівникам 

університету. Так за звітній період була надана матеріальна допомога 
працюючим та колишнім працівникам університету, ветеранам праці та 
учасникам Великої Вітчизняної війни відповідно до умов Положень «Про 

порядок, умови та розміри надання матеріальної допомоги» та «Про 

надання матеріальної допомоги профкомом університету», а також 

штатним працівникам університету згідно «Положення про порядок 
надання та розміри матеріальної допомоги працівникам КНУТД». При 

цьому  працівники Університету, які досягли ювілейних дат, були 

відзначені Грамотами або Подяками, а за сумлінну працю надавалася 
грошова винагорода (згідно Положення про порядок надання та розміри 

матеріальної допомоги членам ППО КНУТД з коштів профбюджету). В 

- капітальні видатки (придбання товарів довгострокового користування) 69,1 

Всього за програмами:  

Доходи 41 746,6 

Видатки (видатки перевищують доходи за рахунок залишку на початок року) 36 687,7 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 28 042,4 

- придбання товарів і послуг 6 848,2 

- видатки на відрядження 92,5 

- комунальні послуги 1 629,6 

- капітальні видатки (придбання товарів довгострокового користування) 75,0 
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2014р. за рахунок бюджету університету було виділено 54800 грн., а за 
рахунок профспілок – 148260 грн.  

Адміністрація разом з профспілковим комітетом враховує рішення 
Вченої Ради університету щодо наданню надбавки до зарплати  в 
залежності від стажу роботи співробітника. Крім того, профспілковий 

комітет  всіляко сприяє в частині оплати за навчання: 
- співробітникам, які навчаються в університеті; 
- співробітникам, діти яких навчаються в університеті. 

Профком університету постійно намагається вдосконалювати 

мережу громадського харчування в навчальних корпусах та гуртожитках 

університету. Покращує умови харчування працівників та студентів у 
їдальні університету. Студенти із малозабезпечених сімей, сироти, 

напівсироти, інваліди, студенти із багатодітних сімей, студенти з сімей, 

що постраждали від стихійного лиха, інші студенти, які знаходяться у 
скрутному матеріальному становищі та незахищені категорії студентів 
забезпечуються за рахунок університету пільговим харчуванням. Крім 

того систематично співорганізовує виносну торгівлю та ярмарки по 

продажу товарів народного споживання. 
Профком постійно здійснюють громадський контроль за роботою 

закладів громадського харчування, що обслуговують Університет 
(буфетів, їдальні та ін.). Перевіряє їх роботу та здійснює контроль за 
цінами, асортиментом та якістю продуктів. Два рази на рік проводить 
порівняльний аналіз цін в закладах громадського харчування КНУТД з 
відповідними закладами університетів м. Києва. 

Для проведення урочистих подій та поминальних обідів 
Університет надає працівникам та студентам університету приміщення 
студентської їдальні безкоштовно. Виділяє приміщення для проведення 
святкових вечорів на факультетах та в інших підрозділах. 

Університет, як виняток, забезпечує автотранспортом для 
перевезення вантажів та населення, відповідно до виробничих та 
особистих потреб відповідно за заявами працівників підрозділів 
університету. За використання автотранспорту для особистих потреб 

працівник університету сплачує кошти в установленому порядку. 
В межах кошторисних призначень та відповідно до чинного 

законодавства профком університету виділяє кошти на 
загальноуніверситетські свята.  

Одним з основних напрямів роботи профкому університету є 
сприяння та підвищення фізичної культури співробітників університету. 
Так для заняття спортом та для участі співробітників Університету у 
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роботі спортивних секцій (футбол, волейбол, настільний теніс, басейн 

тощо) створює необхідні умови. Організовує та проводить спартакіади 

серед працівників та студентів Університету, залучаючи до їх організації 
кафедру фізичного виховання та здоров’я та спортивний клуб 

університету. За активну участь співробітників у спортивних змаганнях 

профком постійно відзначає переможців та учасників змагань, 
Почесними грамотами, Кубками та Подяками. Сприяє участі 
університетських спортивних команд у загальноміських, 

республіканських та міжнародних змаганнях. 

При складанні графіка роботи спортивних залів Університет 
дотримується пріоритетів в такому порядку: інтереси освітнього процесу, 
інтереси викладачів і співробітників, інтереси орендарів сторонніх 

організацій та фізичних осіб. 

Профком університету у співпраці з Центром культури і мистецтв 
організовує та створює умови для патріотичного, культурного та 
естетичного виховання членів трудового колективу. Так протягом року в 
університеті відбулися зустрічі з сучасними мистецькими та культурними 

досягненнями  артистів, поетів України, такими як творчість поета-
пісняра Вадима Крищенко, народного артиста України Анатолія 
Паламаренка, Національної заслуженої капели бандуристів України імені 
Георгія Майбороди. При цьому в університеті в цьому році відбувся 
Третій Міжнародний пісенний фестиваль творчої молоді та студентів 
«Доля», в якому прийняли участь студенти Університету. 

Профком здійснює контроль за організацією роботи та сприяє 
оздоровленню студентів, аспірантів, співробітників, їх дітей та членів їх 

сімей, пенсіонерів в університетському спортивно-оздоровчому таборі 
«Молодіжний». У 2014 році в СОТ «Молодіжний» відпочило 227 чоловік. 

У Київському національному університеті технологій та дизайну 
(КНУТД) сформована чітка система виховної роботи, що орієнтована на 
підготовку фахівців, здатних забезпечити розвиток, збагачення, 
збереження національної культури й природного середовища.  

Для організації виховної роботи зі студентами, КНУТД має 
наступну матеріально-технічну базу: спортивний майданчик для занять 
на відкритому повітрі, два актові зали (загальна кількість місць близько 

800 осіб), 5 спортивних залів, бібліотека (читальні зали). Функціонує 
студентський спортивно-оздоровчий табір «Молодіжний». Крім цього, 

студенти, які мешкають в гуртожитках №2, 3, 9, мають можливість 
виконувати спортивні вправи в спортивних залах, що розташовуються в 
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середині гуртожитків, а в інших гуртожитках на спортивних майданчиках 

біля них. 

Адаптація студентської молоді до навчання та духовно-культурного 

середовища в університеті є важливим напрямом виховної роботи, який 

починається на першому курсі і здійснюється через роботу кураторів. 
Особлива увага приділялася роботі зі студентами-іноземцями щодо їх 

соціальної адаптації в період навчання та підтримки культурного обміну 
між студентами університету.  

Особлива увага приділялася виховної роботі зі студентами, які 
проживають в гуртожитках - проведення конкурсу на кращий гуртожиток 
та кращу кімнату, відвідування гуртожитків проректорами, деканами 

факультетів та їх заступниками, кураторами; організація фізкультурно-

оздоровчих заходів та участь у спортивних змаганнях з футболу, футзалу, 
з настільного тенісу, баскетболу, бадмінтону, шахів; організація і 
проведення загально-університетських заходів, присвячених «Дню 

довкілля», суботників тощо.  

Формування здорового способу життя є одним з важливих 

елементів системи виховної роботи в університеті. Здоровий спосіб 

життя, пропаганда різних видів спорту проводиться в студентському 

середовищі активним залученням студентів. Кафедра фізичного 

виховання та здоров’я охоплює студентів КНУТД всіх спеціальностей і 
найважливішою метою ставить у освітньому процесі – створення умов 
для забезпечення оптимальної рухової активності студентів, сприяння 
соціальному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров’я. 

Протягом звітного періоду основний наголос ставився на 
реалізацію програми енергозбереження в університеті та у гуртожитках 

КНУТД. Зі студентами були проведені семінари в кожному гуртожитку, 
проведено конкурс графічних студентських робіт «Плакатом по 

витратах», де студенти продемонстрували майстерність у створенні 
образів на тему енергоефективності тощо. Куратори академічних груп під 

час проведення кураторських годин неодноразово наголошували та 
звертали увагу студентів на економію енергоресурсів університету.  

В рамках проведення ІІІ міжнародної науково-практичної 
конференції 21 листопада 2014р. «Енергоефективний університет», 

студенти університету брали участь в брейн-рингу на тему 

енергоефективності. 
В цьому році як і студентство, так і викладачі КНУТД активно 

брали участь у різних благодійних ярмарках та акціях, які були 

направленні на підтримку поранених військовиків із зони АТО, на 
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гуманітарну допомогу у зону АТО тощо. («Допомогти може кожен», 

«Допомога Героям», «Пісні рідної землі», «За покликом серця», 

«Солодощі для поранених воїнів»). 

В університеті активно працюють творчі гуртки художньої 
самодіяльності та творчі майстерні, які об’єднали  близько 480 студентів 
університету, в тому числі й іноземних. На базі Центру культури і 
мистецтв працює 10 творчих осередків. 

У плані морально-етичного виховання разом з викладачами 

студенти університету опікувалися та відвідали з благодійницькими 

місіями дитячі будинки (дитячий будинок «Малятко» (м. Черкаси), 

дитячий дошкільний навчальний заклад №591 для дітей-інвалідів (м. 

Київ), дитячий будинок «Світанок», м. Березань, будинок «Малятки» (м. 

Київ)). Зі студентами університету проводилися бесіди в академічних 

групах, присвячених Міжнародному дню миру, Всесвітньому дню молоді, 
Міжнародному дню студентів, Міжнародному дню родини. 

Одним з важливих напрямів виховної роботи за звітній період є 
національно-патріотичне виховання студентів, головною метою якого є 
набуття студентами соціального досвіду, успадкування духовних надбань 
українського народу, досягнення високої культури взаємин, патріотизму, 
толерантності студентської молоді, формування національної свідомості 
та особистісних рис громадянина Української держави. 

Національно-патріотичне виховання здійснювалося всіма ланками 

структури виховного процесу в університеті.  
Провідними формами виховної та просвітницької роботи 

університету за минулий рік були книжково-ілюстративні виставки до 

знаменних та пам’ятних дат, бібліографічні огляди з актуальної тематики, 

підготовка та видання інформаційних листків з історії культури та 
мистецтва, які містять основні відомості про видатних особистостей та 
історичні події в Україні та світі. 

Важливою подією в університеті стало проведення Першої 
галузевої ярмарки вакансій (22.04.2014р.) на якій студенти мали 

можливість познайомитися з вакансіями на діючих профільних 

підприємствах України та отримати консультативну допомогу щодо 

працевлаштування на них.   

В 2014 році впроваджена модель управління університетом на 

основі процесного підходу. 

Суть цієї моделі управління полягає в створенні можливостей для 
оптимізації витрат освітньої установи, досягнення необхідного рівня 
якості освітніх послуг та конкурентоспроможності. 
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Сучасний вищий навчальний заклад виробляє два основних 

продукти – освітній і науковий та допоміжні. Ці продукти чи послуги 

створюються різними видами діяльності. В КНУТД напрями діяльності 
можна умовно структурувати як підсистеми. 

У результаті діяльності навчально-педагогічної підсистеми – 

проректор Ігнатьєва І. А. - створюються освітні продукти (послуги, 

продукти для забезпечення навчального процесу та компетенції 
випускників). Їх забезпечують кафедри і факультети, які є освітніми 

структурними підрозділами університету. Головними процесами в 
освітніх структурах є проектування, розробка й реалізація освітніх 

програм (напрямів), прийняття абітурієнтів, наукові дослідження й 

розробки та ін. 

Наш університет забезпечує високоякісну освіту на базі нових 

наукових знань, які отримуються в процесі наукових досліджень 
академічним персоналом освітнього закладу. При цьому  наукові 
дослідження  є допоміжним засобом забезпечення навчального процесу і 
разом з тим, самостійним продуктом у вигляді наукових знань, або 

комерціалізованих технологій. Тобто другий, узагальнений продукт 
діяльності КНУТД створює наука, яка оформлена як організаційна 
підсистема університету у вигляді наукових шкіл, лабораторій, наукових 

центрів тощо. Ця робота покладена на проректора Каплуна В. В. 

Крім цього, в університетській діяльності існують допоміжні 
процеси, роль яких зростає. Це технологічні види діяльності або  

підсистема, яка формується в умовах розвитку інформаційного 

суспільства та технологій. Вони забезпечують горизонтальні зв’язки між 

кафедрами, факультетами, коледжами іншими навчальними структурами, 

забезпечують освітню та наукову діяльність, формують інфраструктуру 

освітньої установи. 

До числа технологій, що забезпечують роботу основної діяльності 
КНУТД відноситься: система управління якістю навчального процесу 
(електронний деканат, рейтингове оцінювання студентів та викладачів і 
ін..), система інформаційного забезпечення (центр комп’ютерних 

технологій, електронні ресурс), бібліотека, типографія, центри 

копіювання документів і т.п. Сучасні інформаційні і телекомунікаційні 
технології технологічної підсистеми в останні роки починають швидко 

розширюватись. Це запровадження програмного продукту, розробленого 

відповідно до стандартів інформаційних освітніх систем, який включає 
повну інформаційну систему педагогічного забезпечення навчального 

процесу з даної дисципліни - модульне середовище. Це створює нову 
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технологію навчання. Деякі підрозділи (приймальна комісія, деканати, 

бухгалтерія, планово-фінансова та кадрові служби) у системі фінансового 

менеджменту стають невід'ємною частиною технологічного процесу як 

навчальної так і наукової діяльності. Система бюджетування є 
комп’ютеризованим плануванням бюджетів центрів відповідальності, 
обліком надходження і витрачання їх грошових коштів, аналізом 

відхилень фактичних показників від планових. 

З’являються й інші технологічні проблеми, пов’язані із 
забезпеченням коледжів, філіалів, центрів дистанційної освіти тощо, які є 
елементами технології забезпечення навчального процесу, реалізація яких 

не може бути здійснена у рамках традиційних адміністративно-

господарських служб університету.  
Складність цих нових завдань вимагає висококваліфікованого 

керівництва допоміжними видами освітньої діяльності (третьою 

технологічною підсистемою). Керівник цієї підсистеми – проректор 

Чабан В. В. 

Результатами роботи технологічної підсистеми є продукти 

діяльності університету, які ми розглядаємо як самостійну діяльність. В 

основному цей продукт споживається в самому університеті, але сучасні 
тенденції полягають в тому, що з метою отримання додаткових коштів ми 

пропонуємо свої послуги стороннім особам і організаціям в межах 

чинного законодавства. Це відноситься до використання можливостей 

матеріальної бази університету з метою проведення конференцій і 
семінарів, занять спортом, тимчасового проживання у гуртожитках, 

надання консультативних послуг і т.д. 

Основні процеси створюють сам продукт, формують результат і 
споживчі якості, які спрямовуються на одержання економічного 

результату. Ці результати підпорядковані ректору, а контролює їх 

головний бухгалтер Вергун М. О.  

Отже, при процесному підході об'єктом управління виступають 
процеси, які можуть проходити через декілька або навіть усі підрозділи 

університету, або її структурного підрозділу (факультет, інститут, центр, 

відділ та ін.), орієнтуючи їх на кінцевий результат – оволодіння 
студентами набором професійних компетенцій відповідно до певних 

стандартів освіти. Перевагою даного підходу є те, що для кожного 

процесу призначається його керівник і визначається певна мета. 
Виконавець несе особисту відповідальність за виконання мети, що є дуже 
важливим з позицій вирішення завдання підвищення якості освіти. 

Ступінь досягнення мети розглядається як критерій ефективності 
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процесу. Через реалізацію сукупності цілей процесів досягаються цілі 
усього університету. 

При описі процесів для кожного з них позначається «початок і 
кінець» та призначається керівник. Первинний вхід – це вхід, що ініціює 
початок процесу. Первинний вихід – це основний результат, заради якого 

існує кожний процес.  
 Структура та чисельність працівників структурних підрозділів 

університету визначаються штатним розписом який забезпечує якісне 
виконання покладених на університет завдань та функцій. 

З метою цільового використання бюджетних коштів, чисельність 
науково-педагогічного персоналу приведена у відповідності постанови 

КМУ від 17.08.2002 року №1134 «Про затвердження нормативів 
чисельності студентів, аспірантів, докторантів,  здобувачів наукового 

ступеня кандидата наук, слухачів інтернів на одну штатну посаду 
науково-педагогічного  працівника». 

Створення в кожному структурному підрозділі і на кожному 

робочому місці належних умов праці відповідно до вимог 
законодавства, а також додержання прав працівників гарантованих 

законодавством про працю регламентується і регулюється положенням 

«Про Систему управління охороною праці в університеті» (далі - СУОП).  

Законом України «Про охорону праці» і іншими чинними 

нормативними актами про охорону праці та передбачає впровадження 
системи в практику виробничої діяльності.  

СУОП вирішує в університеті такі завданнями: 

− здійснення адекватного та постійного управління виробничим 

процесом з урахуванням усіх факторів, що впливають на його наслідки з 
урахуванням вимог щодо охорону праці, безпеки виробничого процесу, 
екологічної безпеки та виробничої санітарії, протипожежної безпеки 

тощо; 

− проведення запобіжних дій, що перешкоджають виникнення 
небезпечних ситуацій; 

− у випадках виникнення небезпечних ситуацій (факторів) - 

оперативного реагування на них з метою усунення причин, які сприяють 
їх створенню. 

Відділ охорони праці у складі трьох осіб, який протягом року 
спрямовував свою роботу на забезпечення належного стану  навчально - 

виробничого процесу, санітарно гігієнічних умов праці, безпеку 
навчально - виробничого середовища. Відділом проведено ряд 



61 

 

комплексних перевірок на кафедрах та в структурних підрозділах, за 
результатом яких було складено 7 приписів по усуненню недоліків. В 

Університеті було проведено 3 комплексні переперевірки  

контролюючими державними установами (північною інспекцією 

ядерного регулювання, держгірпромнаглядом, радіологічним відділом     

санітарно-епідеміологічної служби). Аналіз прийнятих працівників 
начального, наукового і адміністративного напрямку університету 
показав, що в цілому університет спроможний виконати всі вимоги 

діючих нормативних актів з охорони праці з напрямку навчально - 

виробничої діяльності, але виконання вимог міжнародних стандартів, 
зокрема OHSAS 18001:2001, неможливе з питань фінансового 

забезпечення вимог соціальних стандартів для працюючих на 
європейському рівні.  

Керівництвом університету на підставі ретельного аналізу вимог 
чинного законодавства України з питань охорони праці, існуючого рівня 
виробничого процесу, фінансових і матеріальних можливостей, наявних 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів і відповідних ризиків 
були проведені наступні заходи: 

− навчання та перевірка знань охорони праці і безпеки 

життєдіяльності керівного складу університету в Міністерстві освіти та 
науки України; 

− була списана установка ДРОН-1 (закріплена за кафедрою 

Промислової фармації), яка відносить до приладів категорії джерел 

іонізуючого випромінювання; 

− отримані дозвільні документи на використання приладу по 

вимірюванню радіаційного фону ДРГЗ-01;  

− надана необхідна допомога керівникам структурних підрозділів в 
складанні та перегляді інструкцій з техніки безпеки; 

− всі звіти з охорони праці та радіаційної безпеки своєчасно 

здаються у відповідні державні контролюючі органи (Київське міське 
управління статистики, Держгірпромнагляд, радіологічний відділ 

санітарно-епідеміологічної станції , Міністерство освіти і науки 

України, північна інспекція ядерного регулювання, Київська міська 
організація профспілки працівників освіти і науки України, Печерська 
районна в місці Києві Державна адміністрація); 

− забезпечено відповідних категорій працівників університету всіма 
необхідними засобами індивідуального захисту.    
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Із урахуванням вжитих заходів і зроблених висновків в 2014 році в 
університеті не сталось жодного нещасного випадку пов’язаного з 
виробництвом.  

За цільовим призначенням КНУТД має такі матеріально-

технічні ресурси: земельні ділянки, будинки та споруди, машини та 
обладнання, транспортні засоби; інструменти, прилади і інвентар, інші 
основні засоби. Університет має 16 земельних ділянок  та 2 орендовані 
ділянки. 

Майновий комплекс Київського національного університету 

технологій та дизайну розташований у містах: Києві, Львові, Чернігові та 
в Черкасах  і налічує в собі 45 об’єктів: 15 навчальних корпусів, 
загальною площею  71563,08 м2; 9 гуртожитків, загальною площею 

45844,7 м2; інші допоміжні споруди в кількості 21 од., загальною площею 

5789,03 м2; стадіон з біговими доріжками та футбольним полем і 
спортивно-оздоровчий табір «Молодіжний», що розташований в с. Плюти 

Київської області на 250 ліжко/місць.  
У навчальних корпусах університету розміщені аудиторії, 

лабораторії, мультимедійні аудиторії, комп’ютерні класи, майстерні, 
спортивні зали, актові зали, конференц-зали, науково-технічна бібліотека, 
їдальня, буфети та інше. 

У гуртожитках університету (8 гуртожитків, що в м. Києві на           
3100 ліжко/місць, у м. Львові один гуртожиток на 475 ліжко/місць) в 
житлових кімнатах, крім наших студентів, проживають і студенти інших 

навчальних закладів. 
Заходами по поверненню для проживання студентів у гуртожиток 

№5, замість розміщення адміністративних структур, було додатково 

поселено 245 студентів та зекономлено державних коштів за рік у сумі 
більш ніж 1 млн. грн. 

 З метою збільшення надання послуг по організації тимчасового 

проживання в кожному гуртожитку, де з’являються вільні кімнати або 

ліжко-місця, використовуються під «Хостел» (готельний тип), так у 7-ми 

гуртожитках університету 52 ліжко-місця. За рік роботи надходження 
склали понад півмільйона гривень. 

 Будівлі та споруди університету побудовані в минулому столітті         
(в 1914,  1937, в 60-х – 80-х роках і в 1996 році). Для їх утримання в 
робочому стані необхідні великі фінансові затрати. 

Збереження та розвиток матеріально-технічної бази університету  

реалізується спільними зусиллями господарських служб і структурних 

підрозділів університету. 
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Складаються, узгоджуються та затверджуються в установленому 
порядку щомісячні плани ремонтних робіт в приміщеннях згідно заявок 
від факультетів, кафедр, інститутів, центрів. Здійснюється контроль за їх 

виконанням. 

За звітний період збільшила обсяги робіт ділянка нестандартних 

конструкцій, що дозволило збільшити виготовлення та встановлення  
металево-пластикових віконних та дверних блоків в університеті 
(навчальні корпуси та гуртожитки).  

Виконано модернізація двох теплових пунктів: навчального 

корпусу № 1 і автогосподарства.  
Продовжувалось впровадження сучасних технологій. Було 

виконано монтаж АСКО «Розумне світло» на 1-му поверсі (світлодіодне 
освітлення коридору та розкладів, кероване датчиками руху) та монтаж 

світлодіодних світильників у ауд. № 1-0126 на кафедрі електроніки та 
електротехніки. 

У 2014 році є отримання ліцензії на ведення господарської 
діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури за напрямами 

проведення монтажу зовнішніх та внутрішніх електричних мереж, 

електротехнічного обладнання та пусконалагоджувальних робіт 
електротехнічного та електротехно-логічного обладнання. Це дало змогу 
виконати власними силами (без залучення підрядних організацій) 

значний обсяг робіт по реконструкції електромережі університету. 
Виконано ремонтні роботи з підготовки індивідуальних теплових 

пунктів (14 шт.), теплових камер (16 шт.) до опалювального сезону          
2014-2015 р. Проводилась робота по утриманню в належному технічному 
стані вузлів обліку холодної води (16 шт.). Придбано та установлено 6 

нових плит в гуртожитках, а 48 плит відремонтовано. 

Заходи з енергозбереження, що проводились спільно із сектором 

енергоменеджменту, дали результат по зменшенню електроспоживання в 
порівнянні з 2013 роком на 21%. 

Також проводились роботи з енергозбереження та зменшення 
тепловтрат систем опалення (монтаж теплоізоляції на труби – 396 м, 

встановлення відбиваючої теплоізоляції – 100 м2, заміна та встановлення 
запірно-регулювальної арматури – 54 шт., прочистка радіаторів опалення, 
підводки, запірної арматури місць недогріву). 

Продовжувалась робота по виконанню «Плану заходів з 
енергозбереження та підвищення енергоефективності в університеті». 

Продовжується виконання заходів енергозбереження та підвищення 
енергоефективності на закріплених площах структурних підрозділів 
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університету. Як підсумок роботи по виконанню плану заходів з 
енергозбереження та підвищення енергоефективності в університеті стало 

проведення звітного періоду Міністерством освіти і науки України 

міжнародної конференції «Енергоефективний університет». 

У 2014 році продовжилась реорганізація служб господарської 
частини шляхом з’єднання та ліквідації неефективних підрозділів, що 

дало можливість покращити управління підрозділами блоку 
господарського напряму, а також скоротити витрати на утримання 
працівників цієї служби. 

Продовжувались роботи відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

Фінансові розрахунки з підприємствами, організаціями, установами 

та банками проводяться університетом своєчасно та в повному обсязі. 
Фактів заборгованості за бюджетними зобов’язаннями, взятих 

університетом протягом року, не було. 

Контроль за фінансовими розрахунками в університеті здійснюється з 
обов’язковим використання запровадженої «Системи фінансового 

менеджменту КНУТД», яка дозволяє своєчасно виявляти фінансові 
недоліки та вчасно вживати заходи, щодо недопущення виникнення 
дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Університет – як бюджетна організація в процесі своєї  
фінансово-господарської діяльності, виступає виконавцем низки 

бюджетних програм, на що отримує відповідні асигнування, як із 
державного бюджету, задля забезпечення своєї діяльності за рахунок 

загального фонду, а також кошти з інших джерел, які формують 
спеціальний фонд університету. 

Бюджетні асигнування являють собою виділення коштів із 
державного бюджету на покриття витрат виключно на цілі та в межах 

передбачених кошторисом на відповідний фінансовий рік. 

Кошти загального і спеціального фонду університету розписуються 
за кодами  економічної класифікації видатків та розподіляються 
відповідно до  Бюджетного кодексу України з дотриманням вимог 
законодавства у сфері державних закупівель в частині їх ефективного, 

раціонального використання та цільового призначення. 
У процесі фінансово-господарської діяльності за звітний період, 

університетом своєчасно та в повному обсязі нараховано та виплачено 

заробітну плату, стипендії та допомоги студентам, сплачено за спожиті 
енергоносії та інші комунальні послуги, перераховано платежі до 
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державного та місцевих бюджетів за податками і зборами згідно чинного 

законодавства України. 

З метою зміцнення свого фінансово-економічного стану 

університет всіляко забезпечував якісне та ефективне виконання 
кошторису доходів та витрат за спеціальним фондом, дотримувався 
виконання запровадженої в університеті програми «Енергоефективність 
та енергозбереження» в частині економного споживання енергоносіїв 
згідно встановлених лімітів з впровадженням сучасних та новітніх 

технологій. 

Завдяки проведеній роботі в університеті створений робочий 

морально-психологічний клімат серед працівників та студентів 
університету, що дало змогу якісно проводити освітній процес, 
підвищити конкурентоспроможність університету на ринку освітніх 

послуг та своєчасно виконувати інші статутні зобов’язання. 
Станом на 01.01.2015р. у Київському національному університеті 

технологій та дизайну діє 44 договори оренди державного нерухомого 

майна загальною площею 1777,84 кв. м. з 26 орендарями - організаціями 

та приватними підприємцями, що становить 1,71% загальної площі від 

усіх приміщень, що закріплені за університетом на праві оперативного 

управління. 
Всі договори оренди укладені з дотриманням вимог Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати 

за державне майно та пропорції її розподілу» від 04.10.1995 року №786, 

наказу Фонду державного майна України «Про затвердження договорів 
оренди» від 23.08.2000р. № 1744: 50% орендної плати до державного 

бюджету та 50% орендної плати до спеціального фонду університету. 
           На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 
2013 року №706, на виконання наказу МОН України від 14 жовтня 2013 

року № 1432 та з метою підвищення ефективності здійснення заходів 
щодо запобігання і протидії корупції, відповідним наказом по 

університету була призначена особа з питань запобігання та виявлення 
корупції. Дана особа доводить до відома студентів їхніх прав та 
механізмів, за допомогою яких вони можуть захищатися від корупції.  
Надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог 
антикорупційного законодавства. Проводить роз’яснювальну роботу 
щодо даного законодавства.  
           Здійснюється постійний моніторинг студентського середовища з 
метою виявлення фактів хабарництва, з цією метою на сайті університету 
працює «Скринька довіри», де всі бажаючи працівники та студенти 
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можуть надіслати свої повідомлення. По всіх отриманих повідомленнях 

проводяться перевірки або внутрішні розслідування. Результати 

доводяться до відома осіб, які звернулися з повідомленням.  

           Всі співробітники університету попереджені про суворе покарання 
за порушення та недотримання антикорупційного законодавства. 
Адміністрацією та викладачами університету створюються і 
пропагандується позитивний імідж студента, який самостійно вчиться, не 
вчиняючи корупційні дії. Станом на сьогоднішній день в університеті 
жодного злочину з ознаками корупції, вчиненого працівниками та 
студентами університету.   

1 вересня 2014 року мною була зроблена доповідь на зборах 

трудового колективу університету, в якій була проаналізована діяльність 
за минулий рік по усіх напрямах діяльності університету та 
сформульовані завдання на майбутнє. Доповідь була оприлюднена і 
доведена до широкого кола активу університету для обговорення та 
урахування в планах роботи на майбутнє. 

На засіданні ректорату та Вченої ради практикується запрошення 
широкого кола активу для участі в обговоренні та прийняття рішень. 

На засіданнях ректорату та Вченої ради систематично подавалась 
інформація про хід виконання попередніх рішень. 

  Систематично проводилися зустрічі із профспілковим, 

студентським активом та органами студентського самоврядування. 
Окрім виконання обов’язків ректора активно працював як член-

кореспондент Національної академії педагогічних наук України. Я є 
членом правління Товариства «Знання» України, головою спеціалізованої 
вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій               

Д 26.102.05, членом спеціалізованої вченої ради  Д 26.456.02., головним 

редактором журналу «Вісник Київського Національного університету 

технологій та дизайну» та головним редактором електронного журналу 
університету «Технології та дизайн» , член  редколегії наукового журналу 

«Ринок праці та зайнятість населення» та фахового журналу «Економіка 
та держава». 
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