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ВСТУП 

Київський національний університет технологій та дизайну – вищий 

навчальний заклад  IV рівня акредитації – один із престижних та авторитетних 

навчальних закладів України з 86-літньою історією, де готуються кадри  для 

легкої, хімічної та фармацевтичної промисловості, індустрії моди і 

поєднуються кращі національно-історичні, культурні традиції українського 

народу з європейським стилем навчання на засадах Болонського процесу. 

У минулому році колектив злагоджено працював над виконанням 

Стратегії розвитку університету на період до 2017 року, яка затверджена 

Вченою Радою. Сьогодні університет розвивається як крупний науково-

дослідний комплекс, зберігаючи все краще від класичного університету та 

реалізуючи програми інноваційного розвитку. Однією із основних стратегічних 

цілей є підвищення конкурентоздатності серед провідних європейських 

науково-освітніх центрів. Ми знаходимось на шляху інтеграції у європейський 

освітній, науковий та інформаційний простір.  

  Наш університет, орієнтований на європейські стандарти освіти,  має у 

своєму складі систему структурних підрозділів, які забезпечують освітній та 

виховний процес: 7 факультетів, навчально-науковий інститут сучасних 

технологій навчання, навчальний центр міжнародного співробітництва, 

українсько-польський навчальний центр, центр доуніверситетської та 

індивідуальної підготовки, три коледжі.   

Київський національний університет технологій та дизайну здійснював 

підготовку фахівців з 17 галузей знань, 16 спеціальностей за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», 30 напрямів підготовки за 

ступенем «бакалавр», 37 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«спеціаліст» і ступенем «магістр»; перепідготовку фахівців з 4 спеціальностей 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та 11 

спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». 

За вступну кампанію зараховано на навчання 3750 осіб, в т.ч 652 студенти 

у коледжі, 3 098 осіб - на бакалаврат та магістратуру. Кількість осіб 
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зарахованих на навчання у 2016 році, порівняно з 2015 роком, збільшилась на 

153 особи (+67 у коледжах). На бакалаврський рівень вступило 1769 осіб, на 

магістерський – 1062 осіб. Серед зарахованих студентів – 11 учасників бойових 

дій, та 12 дітей учасників бойових дій. 

Загальний конкурс на місця державного замовлення за освітніми 

ступенями склав: на ступінь «Бакалавр» – 13 (12,8) осіб на місце (у 2015 був – 

11, у 2014 – 6); ступінь «Магістр» – 3 (2,43) особи на місце. Найбільший 

конкурс на бюджетні місця були на комп’ютерні науки, фармацію та дизайн. 

Вступна компанія засвідчила позитивну тенденцію, що продовжується 

протягом декількох останніх років – це зростання привабливості університету. 

В 2016 році до університету подано 10 922 заяви (2015 – 9163), що на 1759 

(19,2 %) більше ніж у 2015 році. Це переконує, що привабливість університету з 

боку абітурієнтів зросла, університет став більш авторитетним і популярним в 

Україні. Державне замовлення виконано, в т.ч. і коледжами. 

Внаслідок вдало проведеної профорієнтаційної роботи суттєво зріс 

контингент іноземних студентів. Зараз в університеті навчається  446 іноземців 

(проти 290 у минулому році). 

В сучасних умовах особливого значення для університету набуває 

виконання науково-дослідних робіт та інноваційних проектів. Зросла кількість 

наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні послуги, які 

виконувались за рахунок коштів замовників (спец. фонд):  142 госпдоговори та  

14 ліцензійних договорів. (у 2015 році виконувався 81 госпдоговір та 10 

ліцензійних договорів.  

В університеті виконувались науково-дослідні роботи, пов’язані з 

підвищенням обороноздатності країни.  Замовниками таких досліджень були     

структурні підрозділи Міністерства оборони України, зокрема Центральне 

управління Військової служби правопорядку по Києву та Київській області; 

Центральне управління речового забезпечення Збройних сил України; Головне 

управління Військової служби правопорядку і ін.  
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Ефективність науково-дослідної роботи НПП університету: на 1 грн. 

бюджетного фінансування наукових досліджень припадає 0,85 грн. надходжень 

до спецфонду.  За звітний рік укладено 7 ліцензійних договорів, подовжена дія 

ще 7 ліцензій  з підприємствами.  

За ініціативи університету створений розпочав роботу освітній 

інвестиційно-технологічний Кластер легкої промисловості у м. Києві за участю 

КМДА і 6 підприємств галузі. Співпраця в рамках кластеру легкої 

промисловості відкрила нові можливості щодо розвитку співпраці підприємств-

учасників кластеру та наукових установ з міжнародними програми розвитку 

підприємництва: COSME, EEN, HORIZON-2020, тощо. 

Ґрунтуючись на результативному передовому досвіді іноземних науково-

освітніх інституцій для підвищення якості  підготовки науково-інноваційних 

проектів, просування інтелектуальної власності  на національні та міжнародні 

ринки,  залучення зовнішніх фінансових ресурсів  для  впровадження 

проектних ініціатив, які поєднують науку і бізнес в університеті створено 

проектний офіс.  

Великим досягненням університету стало входження в ТОП-100 Кращих 

дизайнерських вузів світу. Цей рейтинг складається американським журналом 

CEOWORLD Magazine, який є провідним у світі бізнесу і технологій. Всього 

оцінювалось більше 307 дизайнерських шкіл  у світі. Київський національний 

університет технологій та дизайну увійшов в ТОР-100 і посів 88 місце у світі та 

53 місце серед європейських вишів. Крім того, в цьому рейтингу наш 

університет є єдиним представником не тільки ВНЗ України, а й Східної 

Європи. 
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РОЗДІЛ 1 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ВІДПОВІДНИХ  

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКОВАНИХ РІВНІВ ЗГІДНО ДЕРЖАВНИХ 

СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Київський національний університет технологій та дизайну готує фахівців з 

вищою освітою, відповідно до ліцензії серії АЕ №636427 виданої Міністерством 

освіти і науки України 20.05.2015 р., рішень Акредитаційної комісії: від 

28.05.2015р. (протокол №116), від 30.06.2015р. (протокол №117), від 24.07.2015р. 

(протокол №118), від 17.11.2015р. (протокол №119), від 01.03.2016р. (протокол 

№120), від 16.06.2016р. (протокол №121), Акту узгодження переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 

ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Київського національного 

університету технологій та дизайну від 11.12.2015р., рішень Ліцензійної комісії 

від 08.06.2016р. (протокол №8/1), від 23.06.2016р. (протоколи №№ 9/1 і 9/2).  

У 2015-2016 н. р. Київський національний університет технологій та 

дизайну здійснював підготовку фахівців з 17 галузей знань, 16 спеціальностей за 

ОКР «молодший спеціаліст», 30 напрямів підготовки за ступенем «бакалавр», 19 

спеціальностей за ОКР «спеціаліст», 33 спеціальностей за ступенем «магістр»; 

перепідготовку фахівців з 4 спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст» та 11 

спеціальностей за ОКР «спеціаліст». Ліцензований обсяг підготовки і 

перепідготовки фахівців в університеті денної та заочної форм навчання 

становив 10307 осіб. В тому числі підготовки фахівців 9807 осіб: за ступенями 

(освітньо-кваліфікаційними рівнями): «молодший спеціаліст» – 1555 осіб; 

«бакалавр» – 4235 осіб; «спеціаліст» – 1207 осіб; «магістр» – 2810 осіб; 

перепідготовки фахівців – 500 осіб, у тому числі за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями: «молодший спеціаліст» – 120 осіб, «спеціаліст» –380 осіб. 

Відповідно до потреб ринку праці і вимог закону України «Про вищу 

освіту» в КНУТД у 2016 році шляхом ліцензування розширено провадження 

освітньої діяльності за 3 спеціальностями ОКР «молодший спеціаліст», 1 
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спеціальністю ступеня «бакалавр», 2 спеціальностями ОКР «спеціаліст», (в 

результаті приєднання до КНУТД Державного вищого навчального закладу 

«Міжгалузева академія управління»), 12 спеціальностей ступеня «доктор 

філософії»: 

- ОКР «молодший спеціаліст» – спеціальності: 5.03050401 «Економіка 

підприємства» (051 «Економіка»), 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 

«Фінанси, банківська справа та страхування»), 5.14010301 «Туристичне 

обслуговування» (242 «Туризм») (коледж Київського національного 

університету технологій та дизайну) 

- ступінь «бакалавр» – напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 

«Правознавство» (081 «Право»); 

- ОКР «спеціаліст» – спеціальності: 7.03040101 «Правознавство» (081 

«Право»), 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності)» (073 «Менеджмент»); 

- ступінь «доктор філософії» – 022 «Дизайн», 051 «Економіка», 073 

«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 132 «Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування», 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка», 161 «Хімічні технології та інженерія», 182 «Технології 

легкої промисловості». 

Станом на 01.12.2016р. ліцензований обсяг підготовки і перепідготовки 

фахівців в університеті денної та заочної форм навчання становить 10471 осіб. 

За ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями): «молодший спеціаліст» – 

1675 осіб; «бакалавр» – 4235 осіб; «спеціаліст» – 1587 осіб; «магістр» – 2810 

осіб, «доктор філософії» – 164 особи. 

У 2016-2017 н. р. Київський національний університет технологій та 

дизайну продовжує здійснювати підготовку фахівців відповідно до Переліків 

напрямів підготовки і спеціальностей, затверджених Постановами КМУ від 

20.06.2007р. №839, від 13.12.2006р. №1719, від 27.08.2010р. №787 з 17 галузей 
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знань (табл. 1.1), 16 спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст» (табл. 1.2), 30 

напрямів за ступенем «бакалавр» (табл. 1.3), 37 спеціальностей за ОКР 

«спеціаліст» і ступенем «магістр» (табл. 1.4); перепідготовку фахівців з 4 

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

«спеціаліст» (табл. 1.5). 

Таблиця 1.1 

Перелік галузей знань, за якими здійснюється підготовка фахівців 

(відповідно до Переліків напрямів підготовки і спеціальностей, затверджених Постановами 

КМУ від 20.06.2007р. №839, від 13.12.2006р. №1719, від 27.08.2010р. №787) 

 

№ 
з/п 

Шифр та найменування галузі знань 

1 0101 Педагогічна освіта 
2 0202 Мистецтво 
3 0304 Право 
4 0305 Економіка та підприємництво 
5 0306 Менеджмент і адміністрування 
6 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 
7 0502 Автоматика та управління 
8 0505 Машинобудування та матеріалообробка 
9 0507 Електротехніка та електромеханіка 
10 0508 Електроніка 

11 0510 
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні 
технології 

12 0513 Хімічна технологія та інженерія 
13 0514 Біотехнологія 
14 0516 Текстильна та легка промисловість 
15 1202 Фармація 
16 1401 Сфера обслуговування 
17 1801 Специфічні категорії 
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Таблиця 1.2 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

(відповідно до Постанови КМУ від 20.06.2007р. №839) 

 

№ 

з/п 
Шифр та назва спеціальності 

1 5.02020701 Дизайн 

2 5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика 

3 5.02021101 Дизайн 

4 5.03050401 Економіка підприємства 

5 5.03050702 Комерційна діяльність 

6 5.03050801 Фінанси і кредит 

7 5.03050901 Бухгалтерський облік 

8 5.05020201 
Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва 

9 5.05050207 
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної 

та нафтогазопереробної промисловості 

10 5.05050210 
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств 

текстильної та легкої промисловості 

11 5.05070104 
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд 

12 5.05130107 Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів 

13 5.05160201 Швейне виробництво 

14 5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів 

15 5.14010202  Організація обслуговування населення 

16 5.14010301 Туристичне обслуговування 
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Таблиця 1.3 

Перелік напрямів підготовки, за якими здійснюється підготовка фахівців 

за ступенем «бакалавр» 

(відповідно до Постанови КМУ від 13.12.2006р. №1719) 

 

№ 

з/п 
Код та напрям підготовки бакалаврів 

1 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 

2 6.010104 
Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та 

сертифікація) 

3 6.010104 Професійна освіта (Дизайн) 

4 6.020207 Дизайн 

5 6.030401 Правознавство 

6 6.030502 Економічна кібернетика 

7 6.030504 Економіка підприємства 

8 6.030505 Управління персоналом та економіка праці 

9 6.030507 Маркетинг 

10 6.030508 Фінанси і кредит 

11 6.030509 Облік і аудит 

12 6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво 

13 6.030601 Менеджмент 

14 6.050101 Комп’ютерні науки 

15 6.050102 Комп’ютерна інженерія 

16 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

17 6.050501 Прикладна механіка 

18 6.050502 Інженерна механіка 

19 6.050503 Машинобудування 

20 6.050701 Електротехніка та електротехнології 

21 6.050702 Електромеханіка 
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22 6.050802 Електронні пристрої та системи 

23 6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 

24 6.051002 Метрологія, стандартизація та сертифікація 

25 6.051301 Хімічна технологія 

26 6.051401 Біотехнологія 

27 6.051601 Технологія та дизайн текстильних матеріалів 

28 6.051602 Технологія виробів легкої  промисловості 

29 6.120201 Фармація 

30 6.140102  Побутове обслуговування 

 

Таблиця 1.4 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і ступенем «магістр» 

(відповідно до Постанови КМУ від 27.08.2010р. №787) 

 

№ 

з/п 
Шифр та назва спеціальності 

1 7.01010401 
Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості) 

2 7.01010401 
Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та 

сертифікація) 

3 7.01010401 Професійна освіта (Дизайн) 

4 
7.07020701 

8.02020701 
Дизайн (за видами) 

5 7.03040101 Правознавство 

6 8.03050201 Економічна кібернетика 

7 
7.03050401 

8.03050401 

Економіка підприємства (за видами економічної 

діяльності) 
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8 8.03050701 Маркетинг 

9 
7.03050801 

8.03050801 
Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 

10 
7.03050901 

8.03050901 
Облік і аудит 

11 
7.03060101 

8.03060101 

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

12 8.05010102 Інформаційні технології проектування 

13 
7.05010202 

8.05010202 
Системне програмування 

14 
7.05010203 

8.05010203 
Спеціалізовані комп’ютерні системи 

15 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами 

16 8.05020202 
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 

виробництва 

17 
7.05050316 

8.05050316 

Обладнання легкої промисловості та побутового 

обслуговування 

18 8.05070206 Електропобутова техніка 

19 8.05080202 Електронні системи 

20 8.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка 

21 8.05130103 Технічна електрохімія 

22 
7.05130107 

8.05130107 

Хімічні технології переробки полімерних та 

композиційних матеріалів 

23 
7.05130112 

8.05130112 
Технології обробки шкіри та хутра 

24 

7.05130114 

8.05130114 

 

Хімічні технології волокон 
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25 
7.05130115 

8.05130115 
Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва 

26 8.05160101 Технології та дизайн трикотажу 

27 
7.05160103 

8.05160103 
Прядіння натуральних і хімічних волокон 

28 8.05160105 Експертиза текстильних матеріалів та виробів 

29 
7.05160202 

8.05160202 
Конструювання та технології швейних виробів 

30 8.05160203 Проектування взуття та галантерейних виробів 

31 8.05160204 Моделювання, конструювання та художнє оздоблення 
виробів легкої промисловості 

32 
7.12020103 

8.12020103 
Технології фармацевтичних препаратів 

33 8.14010201 Організація побутового обслуговування  

34 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація 

35 8.18010012 Управління інноваційною діяльністю 

36 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою 

37 8.18010016 Бізнес-адміністрування  

 

Таблиця 1.5 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється перепідготовка фахівців 

(відповідно до Постанов КМУ від 20.06.2007р. №839, від 27.08.2010р. №787) 

 

№ 
з/п 

Шифр та назва спеціальності 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

1 5.02020701 Дизайн 

2 5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика 

3 5.02021101 Художнє фотографування 

4 5.14010202 Організація обслуговування населення 
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За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

1 7.02020701 Дизайн (за видами) 

2 7.03050201 Економічна кібернетика 

3 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 

4 7.03050701 Маркетинг 

5 7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 

6 7.03050901 Облік і аудит 

7 7.03060101 
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

8 7.05010102 Інформаційні технології проектування 

9 7.05160202 Конструювання та технології швейних виробів 

10 7.12020103 Технології фармацевтичних препаратів 

11 7.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація 

 

 Набір на навчання у 2016 році здійснювався на спеціальності, затверджені 

Постановою КМУ від 29.04.2015р. №266. Згідно Акту узгодження переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 

ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Київського 

національного університету технологій та дизайну від 11.12.2015р., рішень 

Ліцензійної комісії від 08.06.2016р. (протокол №8/1), від 23.06.2016р. 

(протоколи №№ 9/1 і 9/2) у 2016-2017 н.р. (станом на 01.12.2016 р.) університет 

здійснює підготовку фахівців з 14 галузей знань (табл. 1.6), 10 спеціальностей 

ОКР «молодший спеціаліст» (табл. 1.7), 21 спеціальність ступеня «бакалавр» 

(табл. 1.8), 10 спеціальностей ОКР «спеціаліст» (табл. 1.9), 17 спеціальностей 

ступеня «магістр» (табл.. 1.10) і 12 спеціальностей ступеня «доктор філософії» 

(табл. 1.11). 
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Таблиця 1.6 

Перелік галузей знань, за якими здійснюється підготовка фахівців 

(відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266) 

 

№ 
з/п 

Шифр та найменування галузі знань 

1 01 Освіта 

2 02 Культура і мистецтво 

3 05 Соціальні та поведінкові науки 

4 07 Управління та адміністрування 

5 08 Право 

6 12 Інформаційні технології 

7 13 Механічна інженерія 

8 14 Електрична інженерія 

9 15 Автоматизація та приладобудування 

10 16 Хімічна та біоінженерія 

11 17 Електроніка та телекомунікації 

12 18 Виробництво та технології 

13 22 Охорона здоров’я 

14 24 Сфера обслуговування 

 

Таблиця 1.7 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

(відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266) 

 

№ 
з/п 

Шифр та найменування спеціальності 

1 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 

2 022 Дизайн 

3 071 Облік і оподаткування 
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4 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

5 133 Галузеве машинобудування 

6 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

7 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

8 161 Хімічні технології та інженерія 

9 182 Технології легкої промисловості 

10 242 Туризм 

 

Таблиця 1.8 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка фахівців за ступенем «бакалавр» 

(відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266) 

 

№ 
з/п 

Шифр та найменування 
спеціальності 

Назва освітньої програми 

1 015 
Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

Технологія виробів легкої 

промисловості 

Дизайн 

2 022 Дизайн Дизайн (за видами) 

3 051 Економіка 
Економічна кібернетика 

Економіка підприємства 

4 071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування 

5 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінансово-кредитна діяльність 

суб’єктів господарювання 

6 073 Менеджмент 

Інноваційний менеджмент 

Менеджмент персоналу 

Менеджмент виставкової 

діяльності 

Туристичний бізнес 
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7 075 Маркетинг Бізнес-маркетинг та комунікацій 

8 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Підприємництво та комерційна 

діяльність  

Бізнес-технології в підприємництві  

9 081 Право Господарсько-правова діяльність 

10 122 
Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

Інформаційні технології проектування 

11 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 

12 131 Прикладна механіка Прикладна механіка 

13 133 
Галузеве 

машинобудування 

Машинобудування 

14 141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електромеханіка 

Електротехніка та електротехнології 

15 151 

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

16 152 

Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальні технології 

Метрологія, стандартизація та 

сертифікація 

 

17 161 
Хімічні технології та 

інженерія 

Хімічні технології переробки полімер-

них та композиційних матеріалів  

Хімічні технології волокон  

Технічна електрохімія  

Технологія та експертиза шкіри і хутра  
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18 162 
Біотехнології та 

біоінженерія 

Біотехнологія 

19 171 Електроніка Електронні пристрої та системи 

20 182 
Технології легкої 

промисловості 

Конструювання та технології швейних 

виробів 

Проектування взуття та галантерейних 

виробів 

Технології та дизайн трикотажу 

Експертиза текстильних матеріалів та 

виробів 

Моделювання, конструювання та 

художнє оздоблення виробів легкої 

промисловості 

Технологія виробів легкої 

промисловості 

21 226 Фармація Технології фармацевтичних препаратів 

 

 

Таблиця 1.9 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

(відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266) 

 

№ 

з/п 

Шифр та найменування 

спеціальності 
Назва освітньої програми 

1 015 
Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

Технологія виробів легкої 

промисловості 

Дизайн 

2 022 Дизайн Дизайн (за видами) 
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3 051 Економіка 

Бізнес-економіка  

Економіка підприємства (за видами 

економічної діяльності) 

4 071 Облік і оподаткування Облік і аудит в промисловості 

5 072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Фінансовий менеджмент у сфері 

бізнесу 

6 073 Менеджмент Управління розвитком організації 

7 081 Право Господарсько-правова діяльність 

8 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 

9 182 
Технології легкої 

промисловості 

Конструювання та технології швейних 

виробів 

10 226 Фармація Технології фармацевтичних препаратів 

 

 

Таблиця 1.10 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка фахівців за ступенем «магістр» 

(відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266) 

 

№ 

з/п 

Шифр та найменування 

спеціальності 
Назва освітньої програми 

1 022 Дизайн Дизайн (за видами) 

2 051 Економіка 
Бізнес-аналітика 

Бізнес-економіка 

3 071 Облік і оподаткування Облік і аудит в промисловості 

4 072 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

 

Фінансовий менеджмент у сфері 

бізнесу 
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Продовження таблиці 1.10 

5 073 Менеджмент 

Управління розвитком організації 

Управління інноваційною діяльністю 

Фінансово-економічна безпека 

суб’єктів господарювання 

Туристичний бізнес 

Бізнес-адміністрування 

Малий та середній бізнес  

6 075 Маркетинг Комунікаційний маркетинг 

7 076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво та сервісна діяльність 

8 122 
Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

Інформаційні технології проектування 

9 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 

10 133 Галузеве машинобудування 
Обладнання легкої промисловості та 

побутового обслуговування 

11 141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електропобутова техніка 

12 151 

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Автоматизоване управління 
технологічними процесами  
Комп'ютерно-інтегровані технологічні 
процеси та виробництва 

13 152 
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Метрологія та вимірювальна техніка 

Якість, стандартизація та сертифікація 

14 161 
Хімічні технології та 

інженерія 

Хімічні технології переробки 
полімерних та композиційних 
матеріалів  
Хімічні технології волокон  

Технічна електрохімія  

Технологія та експертиза шкіри і хутра 
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Продовження таблиці 1.10 

15 171 Електроніка Електронні системи 

16 182 
Технології легкої 

промисловості 

Конструювання та технології швейних 

виробів 

Проектування взуття та галантерейних 

виробів 

Технології та дизайн трикотажу 

Експертиза текстильних матеріалів та 

виробів 

Моделювання, конструювання та 

художнє оздоблення виробів легкої 

промисловості 

17 226 Фармація Технології фармацевтичних препаратів 

 

 

Таблиця 1.11 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка фахівців за ступенем «доктор філософії» 

(відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266) 

 

№ 

з/п 

Шифр та найменування 

спеціальностей 
Назва освітньої програми 

1 022 Дизайн Дизайн 

2 051 Економіка Економіка 

3 073 Менеджмент Менеджмент 

4 075 Маркетинг Маркетинг 

5 076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

6 132 Матеріалознавство Матеріалознавство 
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Продовження таблиці 1.11 

7 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 

8 141 
Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

9 151 
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

10 152 
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

11 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 

12 182 Технології легкої промисловості Технології легкої промисловості 

 

Крім того, згідно ліцензії КНУТД надає такі освітні послуги: 

- підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами; 

- підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України; 

- підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі 

навчальні заклади; 

- підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими 

напрямами (спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів відповідних 

напрямів (спеціальностей)). 

 

У звітному навчальному році успішно пройшли акредитацію 1 напрям 

підготовки за ступенем «бакалавр», 4 спеціальності за ОКР «молодший 

спеціаліст» (табл. 1.13). 
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Таблиця 1.12 

Напрям підготовки і спеціальності, які пройшли акредитацію у 2016 році 

 

№№ 

з/п 

Код та назва напряму підготовки 

бакалаврів 

Факультет, 

коледж 

Випускова кафедра 

Первинна акредитація 

1 6.030510 Товарознавство і 

торговельне 

підприємництво 

ПП Підприємництва та 

бізнесу 

Чергова акредитація 

2 5.03050702 Комерційна діяльність Львівський коледж легкої 

промисловості Київського 

національного університету 

технологій та дизайну 

3 5.05050210 Обслуговування та 

ремонт обладнання 

підприємств 

текстильної та легкої 

промисловості 

4 5.05160201 Швейне виробництво 

5 5.05160203 Моделювання та 

конструювання 

промислових виробів 

  

Одна з найважливіших ділянок освітньої діяльності КНУТД є 

формування контингенту студентів. Динаміку кількості студентів та 

випускників університету наведено в таблиці 1.13. 
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Таблиця 1.13 

Динаміка кількості студентів та випускників КНУТД 

за 2014–2015 та 2015–2016 навчальні роки 

 

Факультет 

2014–2015 н.р. 2015–2016 н.р. Динаміка, % 

С
ту

де
нт

и 

В
ип

ус
кн

ик
и 

С
ту

де
нт

и 

В
ип

ус
кн

ик
и 

С
ту

де
нт

и 

В
ип

ус
кн

ик
и 

Факультет технологій, сервісу 

та моди (ТСМ) 
747 305 559   139 74,83 45,57 

Факультет дизайну (ФД) 659 224 853 197 129,44 87,95 

Факультет економіки та бізнесу 

(ФЕБ) 
1178 360 1111 495 94,31 137,50 

Факультет мехатроніки та 

комп’ютерних систем (МКТ) 
1073 370 1109 241 103,36 65,14 

Факультет хімічних та 

біофармацевтичних технологій 

(ХБТ) 

455 157 523 123 114,95 78,34 

Факультет ринкових, 

інформаційних та інноваційних 

технологій (ФРІІТ) 

160 68 210 57 131,25 83,82 

Факультет підприємництва і 

права (ФПП) 
0 0 293 23 - - 

Всього по денній формі 

навчання 
4272 1484 4658 1275 109,04 85,92 

Заочна та дистанційна форми 

навчання 
2474 890 2652 935 107,19 105,06 

Інститут післядипломної освіти 156 91 103 58 66,03 63,74 

Іноземні студенти 264 54 265 64 100,38 118,52 
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Продовження таблиці 1.13 

Коледж КНУТД  1128 266 1066    307 94,50 115,41 

Львівський коледж легкої 

промисловості 
647 192     599 178 92,58 92,71 

Чернігівський промислово-

економічний коледж  
526 168    438 155 83,27 92,26 

РАЗОМ 9467 3145 9781 2972 103,32 94,50 

 

Загалом в 2015-2016 н. р. контингент студентів КНУТД в порівнянні з 

попереднім навчальним роком збільшився  на 3,32 %, кількість випускників 

знизилася на 5,5 % (як правило, в зв’язку зі збільшенням терміну навчання 

другого (магістерського)  рівня вищої освіти). При цьому найбільший спад 

кількості студентів відбувся на факультеті ФРІІТ (31,25 %) та у Чернігівському 

промислово-економічному коледжі (16,73 %). 

У 2015-2016 н. р. в університеті було вперше здійснено випуск фахівців за 

напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» і спеціальністю 7.03040101 

«Правознавоство». 

Динаміка змін контингенту студентів університету денної та заочної 

форм навчання спрямована на збереження та збільшення контингенту. В 

університеті здійснюється постійний контроль руху студентів усіх форм 

навчання та джерел фінансування. Розробляються заходи щодо підвищення 

успішності студентів шляхом розробки механізму запровадження в освітній 

процес технологій саморегульованої траєкторії навчання, систематично 

проводяться  різні форми контролю за навчальними досягненнями студентів. 

Ведеться постійний перегляд навчальних дисциплін студентів, впроваджуються 

новітні, інтерактивні та  інноваційні технології навчання.  

З метою забезпечення економічної ефективності освітньої діяльності в 

університеті в 2016 р. була проведена реструктуризація структури факультетів 

економіки та бізнесу та юридичного факультету, останній було перейменовано 

на факультет підприємництва та права (наказ КНУТД №21 від 18.02.2016 р.) та 
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реорганізовано Інститут післядипломної освіти (наказ КНУТД №21 від 

18.02.16, наказ КНУТД № 39-015 від 30.06.16). 

Обсяг основного навчального навантаження, що виконувався науково-

педагогічними працівниками університету по підготовці здобувачів І – ІІ рівнів 

вищої освіти в 2015-2016 н.р. становив  315033 академічних годин, що на 13,1% 

менше попереднього року, в тому числі обсяг навантаження малочисельних 

груп (до 6 осіб включно) – 24408 академічних годин (7,7%). Кількість 

академічних груп всіх форм навчання І – ІІ рівнів вищої освіти у 2015-2016 н. р. 

становила 571 (з них 85 малочисельних), в тому числі 322 (з них мало 

чисельних – 5) – денної форми навчання. 

 

РОЗДІЛ 2 

ПРОВЕДЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І 

СПЕЦІАЛІСТІВ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

В університеті підготовка науково-педагогічних працівників ведеться 

через аспірантуру та докторантуру і є одним з основних джерел постійного 

поповнення та оновлення інтелектуального потенціалу університету. З 2016 

року університет здійснює підготовку кандидатів наук, докторів філософії та 

докторів наук за спеціальностями Переліку 2011 року та Переліку 2015 року.  

Університет готує кадри вищої кваліфікації: докторантів за 8 

спеціальностями (Перелік 2011 р.), аспірантів – за 17 спеціальностями (Перелік 

2011 р.). У 2016 р. в докторантурі перебували 9 осіб, в аспірантурі – 94 особи 

(68 – з відривом від виробництва і 26 – без відриву від виробництва). Із них на 

контрактній основі навчалося 9 аспірантів та 1 докторант.  

В 2016 році університет отримав ліцензію для провадження освітньої 

діяльності на третьому освітньо-науковому рівні і з 1 жовтня 2016 р. розпочав 

підготовку докторів філософії за 12 спеціальностями (Перелік 2015 р.), докторів 

наук за 8 спеціальностями (Перелік 2015 р.). У 2016 році зараховані в 
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докторантуру – 4 особи, в аспірантуру – 30 осіб (28 осіб – денної форма 

навчання, 2 особи – заочної форми навчання, з них на договірній основі 7 осіб). 

План прийому до аспірантури і докторантури у 2016 році, затверджений 

Міністерством освіти і науки України, виконаний у повному обсязі. 

Упродовж 2016 року закінчили навчання 2 докторанти та 27 аспірантів, з 

них з вчасним захистом – 2 докторанти і 6 аспірантів. Ефективність діяльності 

докторантури за звітний рік складає 100%, аспірантури – 22%. 

В університеті діє 6 спеціалізованих вчених рад, з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора та кандидата наук за 9 спеціальностями. У 2016 році в спеціалізованих 

вчених радах університету захищено 3 докторських дисертації та 13 

кандидатських дисертацій, з них співробітниками університету – 10. Всього у 

2016 році працівниками університету в спеціалізованих вчених радах інших 

навчальних та наукових установ захищено – 10 дисертацій, з них 2 

докторських. 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНУТД 

спрямоване на підвищення якості надання освітніх послуг, провадження на 

високому рівні освітньої, наукової діяльності, яка забезпечує здобуття особами 

вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями; сприяє 

систематичному підвищенню професійного рівня науково-педагогічних 

працівників: оновлення та поглиблення їх професійних знань, умінь та навичок 

за спеціальністю; засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду в 

інноваційній освітній діяльності, ознайомлення з найновішими досягненнями 

науки і техніки, підвищення їх інтелектуального і культурного рівня. 

Науково-педагогічні працівники КНУТД провадять навчальну, наукову, 

методичну, творчу та організаційну діяльність, спрямовану на передачу, 

засвоєння, примноження і використання знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей у здобувачів вищої освіти, на формування гармонійно 

розвиненої особистості.  
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З метою впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній 

процес оновлено «Положення про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників КНУТД» та введено в дію наказом КНУТД від 

10.06.2015 №105. 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету 

здійснюється з метою: 

− удосконалення педагогічної майстерності викладачів КНУТД на 

засадах інноваційних технологій, професійного саморозвитку особистості у 

процесі діяльності; 

− забезпечення викладання на високому науково-теоретичному і 

методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 

спеціальністю, провадити наукову діяльність; 

− вдосконалення професійної підготовки особи шляхом поглиблення і 

розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття особою  

компетентностей  виконання додаткових завдань та обов'язків у межах 

спеціальності; 

− ознайомлення з сучасними досягненнями науки і техніки, технології і 

перспектив їх розвитку; 

− вивчення науково-методичної роботи, особливостей організації 

освітнього процесу відповідних профільних кафедр навчальних закладів; 

− надання науково-технічної допомоги підприємствам, організаціям, 

науковим установам. 

Науково-педагогічні працівники КНУТД, відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту», не рідше одного разу на п’ять років підвищують 

професійний рівень, педагогічну майстерність, проходять стажування на 

підприємствах, в організаціях та наукових установах. 

В університеті менеджменту освіти НАПН України в 2015-2016 н.р. 

закінчили курси підвищення кваліфікації 11 науково-педагогічних працівників; 

в Інституті післядипломної освіти КНУТД підвищили кваліфікацію 27 науково-
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педагогічних працівників; на Державному підприємстві «Головний навчально-

методичний центр Держгірпромнагляду України» – 3 викладачі; в Національній 

академії управління – 4 викладачі; ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного 

мистецтва – 1 викладач. Загалом курси підвищення кваліфікації в державних 

установах України у 2015-2016 н.р. пройшли 46 науково-педагогічних 

працівників КНУТД. 

З метою формування інноваційного освітнього середовища, 

впровадження новітніх технологій у процес навчання, вивчення досвіду роботи 

сучасного виробництва та посилення співпраці з підприємствами, 

організаціями, науковими установами через форму стажування підвищення 

кваліфікації пройшли 84 викладачів університету, з них 3 науково-педагогічних 

працівника за кордоном; 3 науково-педагогічних працівника отримали 

сертифікат С-UVJ47YSGEB Solid works Associate-Mechanical Design. 

Таким чином, у 2015-2016 навчальному році План підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників КНУТД виконано на 164%: було 

заплановано підвищення кваліфікації 81 науково-педагогічному працівнику, за 

фактом 133 науково-педагогічних працівника підвищили кваліфікацію у 

звітному році. 

На кафедрах університету пройшли підвищення кваліфікації (стажування) 

24 науково-педагогічних працівника з інших ВНЗ, зокрема з: Хмельницького 

національного університету – 1; НТУУ «КПІ» – 5; Київського національного 

торгово-економічного університету – 1; Херсонського національного 

технічного університету – 2; Галицького коледжу імені В. Чорновола – 1; 

Харківського коледжу текстилю та дизайну – 8; Коледжу КНУТД – 6. 

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення 

рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх 

професійної майстерності та відповідно до «Положення про атестацію 

педагогічних працівників Київського національного університету технологій та 

дизайну» від 20.03.2013р. № 99 у 2015-2016 навчальному році атестовано 64 

педагогічні працівники, з них: методистів навчально-методичного центру 
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управління підготовки фахівців та інших структурних підрозділів – 10, 

завідувачів лабораторіями та майстрів виробничого навчання факультету ТСМ 

– 14 , факультету дизайну – 12, МКТ – 19, ХБТ – 9. 

 

РОЗДІЛ 3 

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ТА ІНШИХ 

ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

У 2016 році Київський національний університет технологій та дизайну 

здійснював прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми 

ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), напрямами підготовки 

(спеціальностями) відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України 

(серія АЕ № 636427 від 20.05.2015) та акту узгодження переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 

ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста, магістра (від 11.12.2015 року), 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. 

Протягом вступної кампанії 2016 року до університету було подано 

11 495 заяв про вступ, що на 1875 (19,5 %) заяв більше, ніж у 2015 р. Динаміку 

кількості заяв на вступ, поданих до КНУТД у 2015-2016 рр. за факультетами 

наведено на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Динаміка кількості заяв про вступ, поданих до КНУТД  

у 2015–2016 рр. (за факультетами)  

 

Лідерами за кількістю поданих заяв залишаються факультети: 

мехатроніки та комп’ютерних технологій, економіки та бізнесу, хімічних та 

біофармацевтичних технологій, дизайну.  

Найбільш популярними спеціальностями за кількістю поданих заяв про 

вступ залишаються такі спеціальності: 022 «Дизайн», 182 «Технології легкої 

промисловості», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології», 226 «Фармація» та 081 «Право». Така конкурсна ситуація 

відображає профільність ВНЗ та відповідає загальнонаціональним тенденціям 

(рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Кількість заяв про вступ, що подані до КНУТД у 2016 р.,  
у розрізі спеціальностей 

 

Державне замовлення у 2016 році Київський національний університет 

технологій та дизайну отримав відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 06.07.2016 р. № 408 «Про державне замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році», на підставі рішень 

Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки з відбору виконавців 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
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педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів. 

Обсяги державного замовлення у 2016 р. структурними підрозділами 

виконано в повному обсязі. Накази про зарахування вступників на місця за 

державним замовленням і за кошти фізичних або юридичних осіб сформовані в 

Єдиній державній електронній базі з питань освіти у терміни, зазначені 

Правилами прийому. 

Порівняльний аналіз обсягів державного замовлення, що отримував 

університет на підготовку фахівців з вищою освітою за денною формою 

навчання в 2012-2016 роках наведено в табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Динаміка обсягів державного замовлення за денною формою навчання 

 

Рік 

Кількість місць державного замовлення за відповідними 

освітніми ступенями (ОКР) Всього 
молодший 
спеціаліст 

бакалавр спеціаліст магістр 

2012 279 750 321 322 1672 

2013 470 666 306 285 1727 

2014 400 644 347 308 1699 

2015 357 702 54 330 1443 

2016 394 648 57 545 1644 

 

Динаміку обсягів державного замовлення за денною формою навчання 

наведено на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Динаміка обсягів державного замовлення за денною формою 

навчання у 2012-2016 роках 

 

Як видно з табл. 3.1 та рис. 3.3, обсяги державного замовлення на 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в період з 

2012 до 2016 року складали відповідно: 2012 рік – 279 осіб, 2013 рік – 470 осіб, 

2014 рік – 400 осіб, 2015 рік – 357 осіб, 2016 рік – 394 особи, тобто з 2012 до 

2015 року спостерігалася тенденція щодо скорочення обсягів державного 

замовлення на базі базової середньої освіти, що пояснюється демографічною 

ситуацією, що склалася в Україні, саме скороченням чисельності випускників, 

що здобули неповну загальну середню освіту. У 2016 році порівняно з 2015 

роком обсяг державного замовлення збільшився на 37 осіб (10,36 %). 

Обсяги державного замовлення на здобуття ступеня «бакалавр» за роками 

складали: 2012 рік – 750 осіб, 2013 рік – 666 осіб, 2014 рік – 644 особи, 2015 – 

702 особи, 2016 рік – 648 осіб. В 2016 році обсяг державного замовлення 

зменшився порівняно з 2015 роком на 54 особи (7,69 %). Скорочення обсягу 

державного замовлення пов’язано з тим, що у 2016 році запроваджено новий 

принцип розподілу бюджетних місць для вступників на базі повної загальної 

середньої освіти (адресне розміщення державного замовлення).  
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За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» обсяги державного 

замовлення як у 2015 так і в 2016 році були незначні (відповідно 54 та 57 осіб) у 

зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ВНЗ 

України здійснювали у 2016 році останній прийом студентів на здобуття 

зазначеного рівня освіти, що викликало відповідне скорочення попиту у 

вступників на його здобуття. 

Обсяги державного замовлення на здобуття освітнього ступеня «магістр» 

за роками складали: 2012 рік – 322 особи, 2013 рік – 285 осіб, 2014 рік – 308 

осіб, 2015 – 330 осіб, 2016 рік – 545 осіб. В 2016 році обсяг державного 

замовлення збільшився порівняно з 2015 роком на 215 осіб (65,15 %). 

Збільшення обсягів державного замовлення на здобуття освітнього ступеня 

магістр було викликано збільшенням загального обсяг державного замовлення 

фахівців вказаного рівня Кабінетом Міністрів України. 

Порівняльний аналіз обсягів державного замовлення, що отримував 

університет на підготовку фахівців з вищою освітою за заочною формою 

навчання в 2012-2016 роках наведено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Динаміка обсягів державного замовлення за заочною формою навчання 

 

Рік 

Кількість місць державного замовлення за 

відповідними освітніми ступенями (ОКР) Всього 
молодший 
спеціаліст 

бакалавр спеціаліст магістр 

2012 17 103 1 - 121 

2013 18 102 - - 120 

2014 20 106 - - 126 

2015 27 59 2 - 88 

2016 50 84 2 41 177 
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 Динаміку обсягів державного замовлення на навчання без відриву від 

виробництва (заочна форма) наведено на рис. 3.4. 

 

 

Рис. 3.4. Динаміка обсягів державного замовлення на навчання без відриву 

від виробництва у 2012-2016 роках 

 

Кількість місць державного замовлення на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2016 році порівняно з 2015 

роком збільшилась на 23 особи (85, 19 %). Обсяги прийому на здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» зросли на 25 осіб (42,37 %). На здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» як у 2015 році так і у 2016 році 

отримано 2 місця для підготовки фахівців за державним замовленням.  

У 2016 році університет вперше отримав місця державного замовлення на 

підготовку фахівців за освітнім ступенем «магістр» в кількості 41 особа. 

В цілому кількість осіб, зарахованих на навчання до КНУТД у 2016 р., 

збільшилася порівняно з 2015 р. на 370 осіб (12,55 %). Кількість осіб, 

зарахованих за освітнім ступенем «бакалавр», зросла на 83 особи (4,31 %), за 

освітнім ступенем «магістр» – на 317 осіб (42,27 %). Кількість осіб, які були 

зараховані на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст», скоротилася на 30 осіб (10,95 %).  
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Результати вступної кампанії 2016 року висвітлили ряд проблем, на 

вирішенні яких необхідно зосередити увагу при підготовці до наступного 

прийому. Вони стосуються оптимізації ліцензійного обсягу та обсягу 

державного замовлення за окремим спеціальностями; активізації проведення 

профорієнтаційної та агітаційної роботи серед випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, студентів коледжів та університетів (інститутів, академій). 

 

РОЗДІЛ 4 

ДОТРИМАННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ 

УМОВ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Ліцензовані обсяги підготовки фахівців початкового та І – ІІІ рівнів 

вищої освіти в КНУТД станом на 01.12.2016 р. складають 10471 (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Ліцензовані обсяги підготовки фахівців початкового та І – ІІІ рівнів 

вищої освіти 

 

Форма 

навчання 

Ліцензовані обсяги підготовки фахівців за ступенями/ОКР 

Молодший 

спеціаліст 
Бакалавр Спеціаліст Магістр 

Доктор 

філософії 

Денна 1115 2440 752 1630 
164 

Заочна 560 1795 835 1180 

РАЗОМ 1675 4235 1587 2810 164 

 

За звітний період в університеті збережено всі напрями і спеціальності 

підготовки фахівців. Крім того, у 2016 році шляхом ліцензування розширено 

провадження освітньої діяльності 3 спеціальностями за ОКР «молодший 

спеціаліст», 1 спеціальністю ступеня «бакалавр», 2 спеціальностями ОКР 

«спеціаліст» (в результаті приєднання до КНУТД Державного вищого 
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навчального закладу «Міжгалузева академія управління»), 12 спеціальностей 

ступеня «доктор філософії». 

Дотримання ліцензійних умов за ступенем «Молодший спеціаліст» 

денної та заочної форм навчання наведено в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Дотримання ліцензійних умов за ступенем «Молодший спеціаліст» 

Код та назва спеціальності 

Ліцензований 
обсяг 

Зараховано на 
навчання 

денна заочна денна заочна 

021 Аудіовізуальне мистецтво та 
виробництво 

50 50 49 0 

022 Дизайн 265 170 210 1 

051 Економіка 30 0 0 0 

071 Облік і оподаткування 80 20 14 0 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

30 0 0 0 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

110 105 52 21 

133 Галузеве машинобудування 140 50 46 0 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

50 30 23 12 

151 
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
50 25 10 0 

161 Хімічні технології та інженерія 25 0 12 0 

182 Технології легкої промисловості 255 110 129 27 

242 Туризм 30 0 21 0 

 ВСЬОГО 1115 560 566 61 
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За даними таблиці 4.2 перевищення ліцензійних обсягів підготовки 

фахівців за 2016 рік не відбулося. Заповнення ліцензійного обсягу за ОКР 

«Молодший спеціаліст» в середньому за денною формою навчання складає 

50,76%, за заочною формою навчання – 10,9%. Заповнення ліцензійного обсягу 

за денною формою навчання є найвищим за такими спеціальностями: 021 

«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» – 98,0%, 022 «Дизайн» – 79,25%. 

Дотримання ліцензійних умов за ступенем «Бакалавр» денної та заочної 

форм навчання наведено в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Дотримання ліцензійних умов за ступенем «Бакалавр» 

 

Код та назва спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

Зараховано 

на навчання 

денна заочна денна заочна 

015 
Професійна освіта (Технологія 

виробів легкої промисловості) 
75  50  15 19 

015 
Професійна освіта (Метрологія, 

стандартизація та сертифікація) 
50  25 0 0 

015 Професійна освіта (Дизайн) 30  0 19 0 

022 Дизайн 240 30 222 29 

081 Право 60 60 56 11 

051 Економіка 135 120 44 35 

071 Облік і оподаткування 50 100 16 29 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
75 125 43 40 

075 Маркетинг 80 25 32 19 

073 Менеджмент 180 75 55 66 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
85 85 22 64 



42 
 

Продовження таблиці 4.3 

122 
Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 
100 50 97 13 

123 Комп’ютерна інженерія 60 60 43 6 

131 Прикладна механіка 100 100 33 4 

133 Галузеве машинобудування 50 0 32 0 

141 
Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 
100 50 42 7 

151 
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
100 30 55 3 

152 
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
75 75 17 1 

161 Хімічні технології та інженерія 200 75 53 9 

162 Біотехнологія та біоінженерія 50 0 17 0 

171 Електроніка 40 0 14 0 

182 Технології легкої промисловості 355 510 179 206 

226 Фармація 150 150 62 47 

  ВСЬОГО 2440 1795 1168 608 

  

За даними таблиці 4.3 перевищення ліцензійних обсягів підготовки фахівців за 

степенем «Бакалавр» у 2016 рік не відбулося. Заповнення ліцензійного обсягу 

зазначеного ступеня в середньому за денною формою навчання складає 47,87%, 

за заочною формою навчання – 33,87%. Заповнення ліцензійного обсягу за 

денною формою навчання є найвищим за такими спеціальностями: 122 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – 97,0%, 022 «Дизайн» – 

92,5%, 081 «Право» – 86,15%, 123 «Комп’ютерна інженерія» –71,67%, 133 

«Галузеве машинобудування» – 64%. 

 Дотримання ліцензійних умов за ОКР «Спеціаліст» для денної та заочної 

форм навчання наведено в таблиці 4.4. 



43 
 

Таблиця 4.4 

Дотримання ліцензійних умов за ОКР «Спеціаліст» 

 

Код та назва спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

Зараховано на 

навчання 

денна заочна денна заочна 

015 
Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 
145 25 11 0 

022 Дизайн 110 0 8 0 

051 Економіка 85 155 6 1 

071 Облік і оподаткування 17 105 5 54 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
0 160 0 12 

073 Менеджмент 60 90 3 4 

075 Маркетинг 0 30 0 0 

081 Право 60 60 11 44 

122 
Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
0 10 0 0 

123 Комп’ютерна інженерія 60 60 13 0 

133 Галузеве машинобудування 20 0 0 0 

152 
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
0 10 0 0 

161 Хімічні технології та інженерія 70 40 0 0 

182 
Технології легкої 

промисловості 
75 40 4 0 

226 Фармація 50 50 16 30 

  ВСЬОГО 752 835 77 145 
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 За даними таблиці 4.4 перевищення ліцензійних обсягів підготовки 

фахівців за ОКР «Спеціаліст» у 2016 рік не відбулося. Заповнення ліцензійного 

обсягу зазначеного рівня в середньому за денною формою навчання складає 

10,24%, за заочною формою навчання – 17,36%.  

 Дотримання ліцензійних умов за ступенем «Магістр» для денної та 

заочної форм навчання наведено в таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 

Дотримання ліцензійних умов за ступенем «Магістр» 

 

Код та назва спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

Зараховано 

на навчання 

денна заочна денна заочна 

022 Дизайн 150 0 71 0 

051 Економіка 95 90 33 47 

071 Облік і оподаткування 50 50 18 16 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
75 75 15 28 

073 Менеджмент 220 190 86 107 

075 Маркетинг 55 30 30 22 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
25 0 18  

122 
Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
70 30 61 6 

123 Комп’ютерна інженерія 20 0 14  

133 Галузеве машинобудування 50 50 25 8 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

55 20 33 12 

151 
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
100 15 33 5 
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Продовження таблиці 4.5 

152 
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
70 60 23 12 

161 Хімічні технології та інженерія 170 100 35 21 

171 Електроніка 40 0 10  

182 Технології легкої промисловості 355 440 128 100 

226 Фармація 30 30 12 7 

  ВСЬОГО 1630 1180 645 391 

 

 За даними таблиці 4.5 перевищення ліцензійних обсягів підготовки 

фахівців за ступенем «Магістр» у 2016 рік не відбулося. Заповнення 

ліцензійного обсягу зазначеного ступеня в середньому за денною формою 

навчання складає 39,57%, за заочною формою навчання – 33,14%. Заповнення 

ліцензійного обсягу за денною формою навчання є найвищим за такими 

спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – 

87,14%, 123 «Комп’ютерна інженерія» – 70,0%, 075 «Маркетинг» – 54,54%. 

 Дотримання ліцензійних умов за ступенем «Доктор філософії» для денної 

та заочної форм навчання наведено в таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 

Дотримання ліцензійних умов за ступенем «Доктор філософії» 

 

Код та назва спеціальності 
Ліцензований 

обсяг 

Зараховано на 
навчання 

денна заочна 

022 Дизайн 10 3 0 

051 Економіка 23 2 0 

073 Менеджмент 18 5 0 

075 Маркетинг 13 0 0 
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Продовження таблиці 4.6 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
20 1 0 

132 Матеріалознавство 5 1 0 

133 Галузеве машинобудування 15 2 0 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

8 1 0 

151 
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
13 2 0 

152 
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
15 2 0 

161 Хімічні технології та інженерія 8 2 1 

182 Технології легкої промисловості 16 7 1 

  ВСЬОГО 164 28 2 

  

За даними таблиці 4.6 перевищення ліцензійних обсягів підготовки 

фахівців за ступенем «Доктор філософії» у 2016 рік не відбулося. Заповнення 

ліцензійного обсягу зазначеного ступеня в середньому – 18,3%. Заповнення 

ліцензійного обсягу є найвищим спеціальністю: 182 «Технології легкої 

промисловості» – 44%. 
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РОЗДІЛ 5 

ВИСОКОЕФЕКТИВНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, В ТОМУ ЧИСЛІ 

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЙОГО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

5.1. Результативність науково-інноваційної діяльності 

Науково-педагогічними працівниками університету в 2016 році 

виконувалось 16 держбюджетних тем за пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки з обсягом фінансування 3095,229 тис. грн. (у 2015 році 

виконувалось 15 держбюджетних тем з обсягом фінансування 2667,298 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; 

- найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук; 

- найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій; 

- фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства; 

- інформаційні та комунікаційні технології; 

-  раціональне природокористування; 

- науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань; 

- нові речовини і матеріали. 

 

В сучасних умовах особливого значення для університету набуває 

виконання науково-дослідних робіт за спецфондом (див. табл.1). 
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Таблиця 5.1 

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування 

за 2015-2016 роки 

 

Категорії робіт 
2015 2016 

к-сть од. тис. грн. к-сть од. тис. грн. 

Фундаментальні 8 1484,62 8 1662,47 

Прикладні 7 1182,68 8 1432,759 

Спецфонд: госпдоговори, 

ліцензійні договори  та 

гранти) 

96 

 

4198,4 158 2627,779 

 

У 2016 році завершені  5 прикладних тем. 

Перехідними на 2016 рік є 11 тем (фундаментальних - 8, прикладних - 3), 

обсяг  їх фінансування у 2016 році склав 2311,317 тис. грн. 

На 2017 рік було подано 10 запитів на внутрішній конкурс відкриття тем 

НДР за бюджетні кошти, з них - 2 фундаментальні теми, 7 – прикладних та 1-

науково-технічна (експериментальна) розробка. Всі запити пройшли  конкурс 

науково-технічної ради МОН України. 

Зросла кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на 

науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників 

(спец. фонд):  142 госпдоговори та  14 ліцензійних договорів. (у 2015 році 

виконувався 81 госпдоговір та 10 ліцензійних договорів), середній обсяг 

фінансування позабюджетних тем наукових досліджень складає 15,02 тис. грн. 

Зокрема, аналітико-дослідною випробувальною лабораторію «Текстиль-

ТЕСТ» виконані дослідження властивостей матеріалів та товарів на 658,88  тис. 

грн., що перевищує показник 2015 року на 42,6%. (436,0 тис. грн.). 

Замовниками таких досліджень є 100 підприємств. Серед них:   структурні 

підрозділи Міністерства Оборони України – Центральне управління Військової 
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служби правопорядку по Києву та Київській області; Центральне управління 

речового забезпечення Збройних Сил України; Головне управління Військової 

служби правопорядку і ін. Виконані роботи торкались проведення експертних 

досліджень матеріалів і виробів з них для  ЗСУ, розробки технічних вимог до 

якості виробів військового призначення (маскувальні сітки, одяг для 

військовослужбовців, матеріали для одягу, сумок, рюкзаків та ін.). Тільки за 

договорами для Міністерства Оборони України виконані роботи на суму 

126, 22 тис. грн.     

Ефективність науково-дослідної роботи НПП університету як відношення 

обсягу бюджетних коштів до суми надходжень від наукової діяльності до 

спецфонду за звітний період склала 1,18  (на 1 грн. бюджетного фінансування 

наукових досліджень припадає 0,85 грн. спецфонду). 

Чисельність штатних співробітників НДЧ університету у 2016 році 

склала 33 особи, з них 6 к.т.н., 59 співробітників працювало за сумісництвом. 

Для порівняння: чисельність штатних співробітників НДЧ університету у 2015 

році складала 34 особи, з них 4 к.т.н.  

З метою комерціалізації наукових розробок у 2016 році  університетом 

подано 3 проекти за програмами Еразмус+ К2, Жана Моне та 3 на конкурси від 

GIZ, DAAD та посольства Канади. Проектним командам надавалась допомога в 

пошуку партнерів (первинний контакт), підготовці від університету мандатів та 

деклараціій про зобовʼязання для кожного проекту, інформація (на англійській 

мові) про університет та міжнародні проекти. Проводилась попередня перевірка 

проектів та реєстрація в базі ЄС. 

За звітний період було оновлено та перереєстровано (з повторним 

рецензуванням) в Європейській мережі трансферу (EEN)  8 технологічних 

розробок, а також опубліковано 4 нових пропозиції. 

Підготовлено 2 пропозиції для розміщення в базі мережі Innoget.  

З метою пошуку партнерів для участі в міжнародних 

програмах/комерціалізації розробок: 
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- підготовлено інформаційну пропозицію щодо співпраці з 

університетами Німеччини в рамках програми ЄС Erasmus+ та інших програм;  

- розміщено профілі від університету в базах NMPTeAm, C-Energy 

2020,  APRE, ManagEnergy. 

- зареєстровано КНУТД у Європейській системі PADOR та Горизонт 2020 

як організації, яка претендує на отримання грантів Європейської комісії в 

області зовнішньої допомоги та одержано Europe Aid ID; 

- розроблено та 6 квітня 2016 року підписано Угоду про асоційоване 

членство КНУТД в мережі трансферу технологій європейських підприємств. 

 

За звітний рік укладено 7 ліцензійних договорів з підприємцем 

Гондураком Іваном Івановичем ( 2 ліцензійні договори),  ТОВ НВО ФЗХМ 

«Червоний Жовтень», ТОВ «Регіон Груп», ПАТ «Факел», ТОВ 

«Поліпласт»,ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Екма-СТО»,  (у 2015 році – 

5 ліцензійних договорів), подовжена дія 7 ліцензій  з підприємствами: ТОВ 

«Сумикамволь», ТОВ «Дана-Мода», ПАТ “Чернігівфільтр” та ПРАТ 

«Едельвіка».  Платежі  згідно  ліцензійних  угод  у  звітному  році  склали      

5,46 тис. грн.  

За госпдоговірною темою № 760 «Розробка біотехнології виробництва 

еластичних шкір поліфункціонального призначення та дослідження впливу 

відповідної системи оплати праці на  ефективність роботи підприємства при 

використанні біотехнології», обсягом 150,0 тис. грн. (науковий керівник акад. 

Грищенко І.М.), запропоновано систему стимулювання мотивації працівників 

до високопродуктивної праці, що полягає у прозорості та гнучкості. При 

цьому кошти на оплату праці мають структурно класифікуватись за 

відповідними напрямами. 

За  госпдоговорами  № 747, № 775 «Нанесення покриття (вуглець-

полімерного) для захисту обладнання від електромагнітного випромінювання», 

обсягом 109,9 тис.грн. (науковий керівник д.х.н., проф. Барсуков В.З.), 

розроблено композиційне покриття для захисту електронного обладнання від 
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електромагнітного випромінювання, яке пройшло успішне незалежне 

випробування в державному підприємстві «Укрметртестстандарт». Покриття 

впроваджено при виробництві дослідних партій спеціального електронного 

обладнання на підприємствах “Thermal Vision Technologies” (близько  600 

тепловізорів та оптичних прицілів) і НВПП  “Спаринг – Віст Центр” (прилади 

для радіаційної розвідки типу SVG3 (МКС-УМ). На V фестивалі інноваційних 

проектів «Sikorsky Challenge 2016»  ці розробки пройшли  також до фіналу 

конкурсу,  отримали диплом переможця конкурсу стартапів і можливість 

фінансової підтримки від Фонду науково-технічного розвитку України  ім. 

Академіка  В. Міхалевича. Доповідач проекту асп. Сеник І.В. була нагороджена 

дипломом  за перемогу у спеціальній номінації Credit Agricole Bank.  

В 2016 році розпочато госпдоговірну роботу № 820 «Електрохімічні 

дослідження зразків електронних матеріалів полімерних літій-іонних 

акумуляторів», обсягом 5,0 тис. євро з Норвезькою Компанією «Ceal Tech AS», 

науковий керівник к.т.н. Хоменко В.Г.  

За результатами виконання прикладної держбюджетної науково- 

дослідної роботи «Розроблення технології одержання полімерних 

композиційних матеріалів на основі ненасичених поліефірів з наповнювачами 

органічного походження», керівник роботи д.т.н., проф. Савченко Б.М.,  

вперше запропоновано екструзійний спосіб деполімеризації відходів 

співполімеру поліетилентерефталату глікольмодифікованого та встановлено 

особливості зміни властивостей продуктів деполімеризації в залежності від 

умов проведення процесу. Вперше встановлено механізм отримання високо 

наповнених композитів на основі продуктів деполімеризації відходів 

співполімеру поліетилентерефталату глікольмодифікованого. Дані, отримані в 

результаті проведених експериментів, дали змогу систематизувати та 

узагальнити теоретичні основи для одержання полімерних композиційних 

матеріалів на основі продуктів деполімеризації різних відходів поліефірів з 

використанням мінеральних та органічних наповнювачів. Отримано 

експериментальні зразки полімерних композиційних матеріалів на основі 
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відходів поліефірів та піску з високими механічними характеристиками, що 

придатні для технічного використання. Отримано експериментальні зразки 

олігоефірів різної молекулярної маси та складу, придатних для виробництва 

поліефірних смол, фарб, поліуретанів. Отримано експериментальні зразки 

деревополімерних композитів на основі продуктів деполімеризації відходів 

поліефірів, що придатні для використання в будівництві.  

Отримано 2 патенти на корисні моделі, виконано госпдоговірну роботу № 

778 з ТОВ «Регіон Груп» обсягом 500,0 грн. та укладено з  ТОВ «Регіон Груп» 

ліцензійний договір № 4-16 на використання патенту на корисну модель 

№104111 «Спосіб отримання тривимірних полімериних виробів». 

За результатами виконання прикладної держбюджетної науково- 

дослідної роботи «Розробка покриттів для ран з пролонгованою лікувальною 

та антимікробною дією на нетканих основах з вітчизняної текстильної 

сировини», керівник роботи д.т.н., проф. Супрун Н.П визначено, що основою 

науково-обґрунтуваного вибору текстильної основи для композиційних 

ранових покриттів є їх здатність до пролонгованості та урегульованості 

масопереносу лікувальних речовин у рану. З використанням методу 

експертного опитування сформульовані  вимоги до таких матеріалів, 

проведено ранжирування показників якості текстильних основ і виявлено 

найбільш вагомі серед них. Проведено класифікацію та створено банк даних 

видів текстильних основ, лікувальних препаратів та штучних і природних 

біоцидів з визначенням хімічного складу діючої речовини. Вперше проведено 

систематизацію існуючих видів носіїв та лікарських речовин в ранових 

покриттях нового покоління. Розроблена дискретна модель розповсюдження 

вологи поверхнею та об’ємною структурою текстильного матеріалу, що 

дозволяє прогнозувати стан зволоженого матеріалу в довільний момент часу, 

геометричні параметри змоченої поверхні і час закінчення процесу розтікання 

вологи. Виявлена залежність, яка дозволяє знайти концентрацію в довільному 

місці елементу текстильного матеріалу у випадку, коли початкова 

концентрація змінюється у часі. Проведено експериментальні дослідження по 
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розробці технології введення в неткані полотна на базі натуральної сировини 

(бавовна, льон, конопля, шовк, вовна) та суміші з поліефірними волокнами та 

низькоплавкими  волокнами типу «ядро-оболонка» антимікробних та 

лікувальних речовин. Розроблена лабораторна технологія надання їм 

антибактеріальних властивостей з використанням біосумісних екобезпечних 

природних біоцидів та наносрібла. Виготовлено широкий спектр 

експериментальних зразків текстильних основ для ранових покриттів нового 

покоління. Розроблено проект технічних умов на композиційні ранові 

покриття. За результатами роботи захищено 1 кандидатську дисертацію.  

Укладено ліцензійний договір № 7-16  з НВО об’єднання «Екма-СТО» на 

використання патенту на корисну модель № 88979 “Багатошаровий матеріал 

для верху взуття”, який включає дубльовані між собою зовнішній шар 

трикотажного полотна із поліефірних ниток, прокладковий  шар та шар 

підкладкового трикотажного полотна, виготовлений з основов’язаного 

термоклейового матеріалу товщиною 0.7-0.8 мм та оброблений екстрактом 

звіробою для надання бактерицидних властивостей. 

Протягом 2016 року в університеті продовжується виконання комплексної 

науково-технічної програми «Енергоефективність та енергозбереження» в 

КНУТД на 2012-2017 роки  (далі КНТП) та Плану заходів до неї на 2016 рік.  

За період 2011-2015 рр. досягнуто значне скорочення споживання 

енергоносіїв у натуральному виразі, що дозволило в 3 рази скоротити фактичні 

видатки за спожиті енергоносії у 2015 р., у порівнянні з підрахунками за 

діючими тарифами та обсягами споживання енергоносіїв за 2010 р. Під час 

проходження опалювального сезону 2015-2016 рр., як і попередніх 

опалювальних періодів, було встановлено, що потенціал вжитих організаційно-

технічних заходів уже майже вичерпаний. Більшість будівель університету не 

задовольняють сучасні вимоги щодо ефективного енергоспоживання. Низька 

температура атмосферного повітря в опалювальний період та відсутність 

енергоефективної системи опалення призводить до постійного збільшення 

витрат бюджету на дотримання комфортних умов навчального процесу. Отже, 
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єдиним шляхом вирішення цієї проблеми є проведення комплексної 

термосанації будівель університету. 

Основними результатами виконання КНТП у 2016 році у порівнянні з 2015 

роком є: 

- створення на базі кафедри техногенної безпеки та теплообмінних 

процесів Навчально-наукової лабораторії енергоефективних техніки і 

технологій (Центру енергоефективності КНУТД); 

- встановлення ділових стосунків із Українським національним 

комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) та Українським союзом 

промисловців та підприємців; 

- презентація Ecocolt щодо варіантів утеплення навчального корпусу   

№ 4; 

- системна участь співробітників центру управління 

енергоефективністю в круглих столах, виставках, конференціях та інших 

заходах; 

- проведення багаточисельних зустрічей із пошуку партнерів та 

варіантів проведення комплексної термомодернізації навчального корпусу № 4; 

- долучення до розробки національної програми «Енергоефективний 

університет» на 2016-2025 рр.; 

- робота над розробкою проектів термосанації будівель університету та 

пошук джерел їх фінансування в рамках виконання КНТП «Енергоефективність 

та енергозбереження» в КНУТД на 2012-2017 роки; 

- проведення у жовтні ювілейної V Міжнародної  науково-практичної 

конференції «Енергоефективний університет». У рамках конференції був 

організований студентський конкурс плакату «Збережи energy». За сприяння 

енергетичного агентства Австрії, громадської організації «Школа 

енергоефективності», громадської спілки «Фонд енергоефективності» та 

Greencubator було проведено цікаві майстер-класи для учасників та студентів на 

тему «Енерго- та екосвідомість молоді»; 
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- проведення у листопаді круглого столу з презентацією результатів 

Проекту «Підвищення енергетичної ефективності в будівлях в Україні (EEEU) 

через сертифікати енергоефективності», кульмінацією засідання якого стало 

урочисте підписання Меморандуму про співробітництво у сфері наукових 

досліджень та освіти з питань енергоефективності між Університетом 

Прикладних Наук та Мистецтв Південної Швейцарії та Київським 

національним університетом технологій та дизайну, в рамках якого 

заплановано організацію спільного курсу навчання з енергоменеджменту; 

спільну роботу з проведення сертифікації енергоефективності будівель 

університету; розробку спільного проекту термомодернізації однієї з будівель 

університету із застосуванням швейцарських технологій; обмін студентами та 

науковцями; участь у розробці програми «Енергоефективний університет»; 

- участь фахівця центру управління енергоефективністю в конференції 

в м. Штутгарт, Еслінген-на-Неккарі (Німеччина), присвячену питанню 

застосування ЕСКО-механізму, з метою пошуку нових партнерів для розвитку 

Центру енергоефективності, спільної роботи над національною програмою 

«Енергоефективний університет», а також джерел для термосанації навчальних 

корпусів університету; 

- у листопаді відбулася чергова нарада з відповідальними за виконання 

заходів із енергозбереження та підвищення енергоефективності в усіх 

структурних підрозділах університету, а також готовності університету до 

роботи у зимовий період 2016/2017 навчального року; 

- проведений  енергоаудит приміщень навчального корпусу № 4. 

 

За результатами наукової діяльності у 2016 році подано 112 заявок на 

об’єкти промислової власності: винаходи  та корисні моделі. Отримано 89 

патентів на об’єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі та 1 

свідоцтво про реєстрацію знака для товарів та послуг.  

В поточному  році 6 молодих учених отримали стипендію Кабінету 

Міністрів України (доцент кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних 
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процесів, к.т.н. Скідан В.В., ст. викладач кафедри біотехнології, шкіри та хутра 

к.т.н. Майстренко Л. А., доцент кафедри  художнього моделювання костюма 

к.т.н Колосніченко О.В., доцент кафедри підприємництва та бізнесу д.е.н. 

Ганущак-Єфіменко Л.М., доцент кафедри прикладної екології, технології 

полімерів і хімічних волокон к.т.н. Сова Надія Володимирівна, та доцент 

кафедри технології та конструювання швейних виробів к.т.н. Курганський 

А.В.), також продовжували отримувати стипендію Кабінету Міністрів України 2 

молодих учених. Аспірант університету Залюбовський  Марк  отримав 

стипендію Президента України та продовжувала отримувати стипендію 

аспірант Слєпцова Інна. У 2015 році стипендії Кабінету Міністрів України 

продовжували одержувати 3 молодих вчених університету.  

Загалом у 2016 році опубліковано 2877 друкованих робіт загальним 

обсягом 1767.604 друкарських аркушів, з них: 33 монографії, 1 підручник з 

грифом МОН України, 3 підручники та 24 навчальних посібника з грифом 

КНУТД, 2522 статті в наукових виданнях, з них 141 стаття, 1 навчальний 

посібник та 3 монографії опубліковано в зарубіжних виданнях, а також 73 тези 

доповідей в зарубіжних наукових конференціях. У міжнародних 

наукометричних базах даних Scopus опубліковано 63 наукові статті науково-

педагогічних працівників , а в Web of science - 16 наукових статей. 

(В 2015 році всього опубліковано 39 таких наукових статей). 

 Сформований та вийшов у світ одинадцятий річний випуск видання 

«Винахідницька діяльність Київського національного університету технологій 

та дизайну за 2015 рік» у  2-х томах. (за 2015 рік опубліковано 3264 друкованих 

робіт загальним обсягом 2393.545 др. арк., з них: 29 монографій (4 видані за 

кордоном), 2 підручника з грифом МОН України, 6 підручників і 16 

навчальних посібника з грифом КНУТД) .  

Успішною є участь НПП у виставках, конференціях, семінарах, тощо. 

Загальна кількість виставок – 115, в т.ч. міжнародного рівня – 25, 

всеукраїнського рівня – 15, внутрішнього рівня – 75. Загальна кількість 

експонатів, представлених на виставці – 1215 одиниць. Взято участь у 276  
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конференціях в Україні, в т.ч. міжнародного рівня – 184. Кількість доповідей на 

конференціях 424, в т.ч. міжнародного рівня – 287. На базі  КНУТД науковці 

організували та провели 10 конференцій, з них у 4 конференціях прийняли 

участь іноземні учасники, а також 65 семінарів та 20 круглих столів. За 

кордоном науковці нашого університету прийняли участь у 64 конференції (82 

доповіді), 6 симпозіумах (9 доповідей) та 3 форумах (3 доповіді).  

У 2016  навчальному році було випущено по 6 номерів фахових журналів 

«Вісник КНУТД»: «Технічні науки» та «Економічні науки» (105,49 умовно-

друкованих аркуша) та «Вісник КНУТД. Тематичний збірник» (29,57 умовно-

друкованих аркуша). Разом  – 135,07 умовно-друкованих аркушів. Всього 

опубліковано 264 статей. Фахове наукове видання університету «Вісник 

КНУТД»  зареєстровано для індексування в інформаційних каталогах і 

міжнародних наукових базах даних:     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. 

НПП університету здійснюється міжнародне співробітництво за 3-ма 

міжнародними грантами: 

1. Сьома  Рамкова програма ЄС  (FP7) Розробка стабільного та безпечного 

гібридного суперконденсатора з високою питомою енергією, потужністю та 

здатністю к циклюванню. Грантова угода з ЄС № 286210, 2013 – 2016, (д.х.н. 

Барсуков В.З); /підпрограма Марії Кюрі Підпрограма виконується шляхом 

оплати за рахунок ЄС наукового стажування викладачів, науковців ,аспірантів  

в провідних закордонних центрах терміном від 2-4 тижнів до 10-12 місяців; 

2. Р 588, Визначення ефективності розробленої КНУТД технології хімічної 

очистки графіту для обробки графіту канадського родовища Lac Knife 

(Програма партнерських грантів Українського Науково-технологічного центру 

(УНТЦ),  2015-2016, (д.х.н. Барсуков В.З).  
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3. UV-SHIELD “Design and development of UV shielding materials” (EUREKA) 

«Проектування і розробка текстильних матеріалів для захисту від УФ-

випромінювання» (Власенко В.І.) 

  

У звітному році за міжнародними грантами в університет надійшло 

1272,17 тис. грн., ( в 2015 році – 3209,1 тис. грн.). 

Відповідно до Угоди про створення Кластеру легкої промисловості 

керівниками підприємств-учасників і ректором Київського національного 

університету технологій та дизайну: 

- 18 лютого 2016 року відбулось засідання Ради кластеру, на якій 

обговорювались перспективні напрями діяльності кластеру у 2016 році, 

презентовані перші науково-інвестиційні проекти,  спрямовані на забезпечення 

базових потреб міста у виробах легкої промисловості шляхом реалізації 

інноваційних розробок університету на виробничих потужностях підприємств-

учасників кластеру за підтримки Київської міської державної адміністрації. 

Анонсовані проекти стосувались виробництва одягу та взуття спеціального 

призначення, засобів індивідуального бронезахисту, спеціального одягу для  

рятувальних та інших робіт на водоймах, підвищення  енергоефективності 

технологічних процесів виробництва шкіри, взуття, трикотажних та швейних 

виробів; 

- з метою розширення можливостей учасників-кластеру 22 березня 2016 у 

Міжнародному виставковому центрі у рамках 20-го Міжнародного форуму 

товарів і послуг для дітей Baby Expo та 18-ї Міжнародної виставки Baby Fashion 

відбулось засідання: «Кластер легкої промисловості як ефективний інструмент 

інноваційного розвитку його учасників через раціональне використання 

науково-інвестиційного потенціалу». У заході взяли участь представники 

Кластеру, а також запрошені на засідання президент Виставкової федерації 

України Олександр Пашкевич та керівник рекламно-інформаційної служби 

ТОВ «АККО Интернешнл» - організатора виставкових заходів Baby Expo та 

Baby Fashion Вероніка Іванова. Визначено, що Міжнародний виставковий центр 
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готовий стати майданчиком ефективної презентації результатів діяльності 

Кластеру та налагодження нових партнерських стосунків; 

- у стінах Київського національного університету технологій та дизайну 

20 квітня 2016 р. відбулось виїзне засідання Постійної комісії Київської міської 

ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики з питання 

забезпечення потреб комунальних підприємств Київської міської державної 

адміністрації продукцією підприємств-учасників Кластеру. Серед учасників — 

директори Департаментів Київської міської державної адміністрації, керівники 

комунальних підприємств м. Києва, представники районних у м. Києві 

державних адміністрацій та керівники підприємств-учасників Кластеру. 

Учасники засідання оглянули виставку продукції підприємств-учасників 

Кластеру, яка розроблена з урахуванням сучасних потреб комунальних 

підприємств міста і відповідає національним і міжнародним стандартам. В 

результаті обговорення на розгляд депутатам Київської міської ради було 

внесено ряд принципових пропозицій щодо сприяння просуванню на ринок 

інноваційної продукції  підприємств-учасників Кластеру. Депутати 

одноголосно підтримали ініціативу Кластеру щодо розробки проекту міської 

цільової Програми по забезпеченню потреб комунальних підприємств м.Києва  

продукцією  столичних підприємств легкої промисловості, залучення експертів 

Кластеру до формування технічних умов на закупівлю товарів легкої 

промисловості комунальними підприємствами міста Києва. Вирішено створити 

експертну раду для підготовки щоквартального аналізу якісних та вартісних  

показників продукції легкої промисловості, яка закуповується головними 

розпорядниками коштів бюджету міста, за участю депутатів Київської міської 

ради, представників Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

КМДА і Кластеру. Така спільна робота має на меті підтримку київського 

виробника, що дасть змогу створити нові робочі місця і знизити соціальне 

навантаження на бюджет міста  через локалізацію бюджетних коштів в межах 

м. Києва; 
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- за ініціативи Торгово-промислової палати України та Київської міської 

державної адміністрації 27 травня 2016 року у конгресно-виставковому центрі 

Chamber Plaza ТПП відбулась виставка «Зроблено у Києві» у рамках 

національного проекту серії виставкових заходів «Зроблено в Україні», де 

вперше єдиною експозицією було представлено інноваційну і наукоємну 

продукцію учасників Кластеру: шкіра та взуття спеціального призначення, 

засоби індивідуального бронезахисту, гідрокостюми, рятувальні дитячі жилети, 

одяг для комунальних служб міста, 3D-технології для проектування взуття і ін.; 

- університет брав  участь у ХІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці 

«Зброя та безпека 2016». Цьогорічний стенд університету представлено вперше 

як єдине інноваційне містечко, яке в повній мірі продемонструвало потенціал і 

доробок наукових шкіл разом з Кластером. Більшість представлених 

інноваційних розробок військового спрямування є результатом наукової 

діяльності молодих науковців. Представлено інноваційні розробки полімерних 

матеріалів, одержаних шляхом  3D друку, екрануючих покриттів для деталей 

тепловізорів, електропровідних, магнітних та волокнистих матеріалів з 

антибактеріальними та фунгіцидними властивостями та впроваджених у 

виробництво поліпропіленових хірургічних ниток, засобів індивідуального 

захисту та бронезахисту, взуття спеціального призначення, комплексу з 

оцінювання тактико-технічних характеристик речового майна 

військовослужбовців. 

 

Прикладом результативності  спільної науково-технічної діяльності між 

учасниками Кластеру є  виконання 3 госпдоговорів. 

Між Київським національним університетом технологій та дизайну та 

Міністерством оборони України 9.12.2016 року підписано Меморандум про 

співпрацю.  
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5.2. Міжнародна діяльність університету  

Одним із інструментів модернізації та підвищення 

конкурентоспроможності освітніх програм і наукових досліджень університету 

в умовах глобалізації є інтернаціоналізація – послідовний розвиток 

міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки. 

Міжнародне співробітництво сприяє інтеграції університету до світового 

освітнього простору, реформуванню діяльності університету 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 якості підготовки іноземців 

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, так університет є членом  

Європейської мережі 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 2016 року університет виконував умови договорів про 

співробітництво з 43 вищими навчальними та науковими установами в сфері 

освітньої та наукової діяльності. 

В звітному році університет активно співпрацював з послами 

Великобританії,  Польщі, Німеччини, Азербайджанської Республіки, КНР, 

Об’єднаних Арабських Еміратів. На рівні університету з цими країнами було 
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здійснено велику кількість переговорів, зустрічей, заходів, що сприяють 

підвищенню міжнародного іміджу університету. 

У 2016 році університет представляв Україну у 15 країнах світу, зокрема: 

Угорщина, Литовська Республіка, Швейцарія, Іспанія, Німеччина, Сполучені 

Штати Америки, Австрія, Китайська Народна Республіка, Республіка Польща, 

Грузія, Словацька Республіка, Республіка Білорусь, Киргизька Республіка, 

Об’єднані Арабські Емірати, Таджикистан.  36 представника  університету 

приймали участь у міжнародних заходах, зокрема: участь в спільних проектах -

25 осіб, наукове дослідження – 10 осіб, наукове стажування – 1 особа: 

- 10.01. -13.01.2016 р. - Угорщина, м. Будапешт - РуденкоМ.Ф. -  

Hungarian University of Fine Art  - участь у Міжнародній науково-методичній 

конференції: «Тенденції розвитку та методологія викладання рисунка в вищих 

навчальних закладах Європи». Дослідження специфіки та методології розвитку 

східноєвропейської школи рисунка; 

- 13.01. -17.01.2016 р. -  Литовська Республіка м. Вільнюс - Чабаненко 

М.О – участь у Міжнародному фестивалі дитячо-молодіжної творчості 

«Литовська феєрія»; 

- 09.02 – 12.02.2016 р. – Швейцарія, м. Сіон – проф. Барсуков В.З -  

проведення наукового семінару по літій-іонних акумуляторах, Інститут 

Енергополісу (Федеральна політехніка в Лозані);  

- 07.03-16.03.2016р.  – Іспанія, м. Барселона – Баранова Т.М., Ткаченко 

О.С. (гр.БШМК-12), Мир М.Ш. (гр. БДІ-3-12); Савчук М.В (гр. БДІ-2-15); 

Созюнюк С.Ю. (гр. ДО-13); Монька І.С (БМР-1-15); Вазіанова О.І. (гр. БПТ-15); 

Харчук М.Ю. (гр. МгІТ-2-15) – участь у ІV Тижні Української культури в 

Іспанії; 

- 21.05.-25.05.2016 р. - Іспанія, м. Соріа - Дубрівна А.П.-  участь у  

Міжнародному культурно-мистецькому проекті «Coleccion Arte Uсrania», 

Palacio de la Audiencia;  
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- 18.08.-20.08.2016 – Республіка Польща , м. Варшава – Ганущак-

Єфіменко Л.М. – виконання умов договору між КНУТД та Вищою Школою 

Менеджменту; 

- 08.06-14.06.2016 р. – Німеччина, м. Мюнхенгладбах  - ст.Пилипенко 

Є.В. (гр.БПре-13); Абдулова З.У. (БТ-13)- участь з доповіддю у 48 Конгресі 

Міжнародної Федерації технологів – трикотажників; 

- 03.07. – 06.07.2016 р. - Німеччина, м. Подздам – Єлісєєв І.А. - участь у  

Міжнародній виставці «Рух перемоги»; 

- 05.07.-15.07.2016 р. - Сполучені Штати Америки, м. Беверлі Нілс -  

ст.викл. Руденко М.Ф. -   участь у Міжнародній художній  виставці 

«Masterpieces  of  Art»;  

- 07.07. – 15.07.2016 р. -  Австрія, м. Відень -  Павельчук І.А. -  

Kunsthistorisches Museum,  Galerie Albertina,  Leopold Museum,  Galerie 

Belvedere, Museum moderner kunst stiftung ludwig Wien, Naturhistorisches 

Museum -  Науково-дослідницька робота в художніх музеях; 

- 28.08-07.09.2016 р. – Іспанія, м. Барселона – Івасенко М.В. – 

стажування та  участь у фестивалі Дні української культури в Барселоні; 

- 12.10-18.10.2016р. – Китайська Народна Республіка, м.Санья – 

Грищенко І.М. – налагодження міжнародних зв’язків та підписання договору 

про міжнародне співробітництво; 

- 21.10.-23.10.2016 р. – Республіка Польща, м. Варшава – Каплун В.В. – 

участь в церемонії початку нового навчального року 2016/2017 у Вищій школі 

менеджменту; 

- 21.10.- 24.10.2016 р. – Грузія, м. Тбілісі – Чабан В.В., Задерей П.В., 

Дворянчикова С.Є., Шульга В.М. – виконання умов договору п.2.1; 

- 23.10-23.10.2016 р. - Киргизька Республіка, м. Бішкек - Овчарека В.Є., 

доцента Довженко І.Б. і студентки Полівчук А.С.-  налагодження співпраці з 

Американським університетом у Центральній Азії (АУЦА);  

- 15.10-22.10.2016 р.  Словацька Республіка, м.Кошіце – Ковальчук О.В. 

– участь в конференції Інститут експериментальної фізики; 
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- 22.10-25.11.2016 р. – Республіка Білорусь м. Мінськ – Барсуков В.З., 

Хоменко В.І. – участь у  міжнародній науково-технічній конференції, 

Державний технологічний університет; 

- 01.11.-30.11.2016р. Республіка Польща, м. Варшава – Малинка М.М. – 

стажування з відривом від освітнього процесу в Варшавському університеті; 

- 10.11 – 13.11.2016р. - Таджикистан, м. Душанбе - Чернявський К.В. – 

участь та перемога у Міжнародному конкурсі «Художники за мир», 

нагородження Почесною Грамотою, та Почесним званням «Заслужений 

працівник культури Таджикистану»; 

- 10.11.-16.11.2016 – Республіка Польща,  м. Седельце -  Єлісєєв І.А. – 

участь у Міжнародному симпозіумі «Ремонтовка»; 

- 28.11. - 02.12.2016р. – Республіка Польща, м. Ключборг – Чабан В.В. -  

підписання угоди про проведення практики для студентів; 

- 29.11.2016 р. -  Республіка Білорусь м. Могильов - проведення 

лекційних занять, консультування аспірантів за спеціальністю «технологія 

хімічних волокон». 

 

З метою встановлення наукових, освітніх та ділових зв’язків із 

міжнародними партнерами протягом 2016 року університет приймав делегації 

з: Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Бангладеш, Грузії, 

Єгипту, Іраку, Ірану, Еквадору, КНР, Конго, Пакистану, Палестини, Молдови, 

Марокко, Росії, Сирії, Домініканської Республіки, Туреччини, Туркменістану, 

Узбекистану, Польщі, Греції, Аргентини, Туреччини, Об’єднаних Арабських 

Еміратів, Німеччини, Італії, Франції, Великобританії  серед візитів, зокрема, 

були:  

- 16-18.02.2016р. – Республіка Польща, м. Варшава візит делегації у 

складі ректора Вищої  школи менеджменту у Варшаві Павла Чарнецького – 

обговорення  питань щодо розширення співпраці між університетами;  
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- 08.02.2016 р. -  Республіка Польща, м. Катовіце - візит делегації у 

складі канцлера Вищої школи управління охороною праці Малгожати 

Сікорської -  підписання договору про співпрацю; 

- 21.03.2016 р.  – Італія, м. Мілан - візит делегації у складі  Джованні 

Отонелло, професора Інституту Європейського дизайну, креативного директора 

італійського Istituto Europeo Di Design  - проведення  семінару на тему «Що 

таке креативність. Особливості створення власного бренду»; 

- 27.04.2016 р. – КНР, м. Пекін  - директор  україно  – 

китайського  центру розвитку  культури та освіти   Вей Лімін – підписання 

умови про співпрацю; 

- 16.05.2016 р.  - Тбілісі, Грузія -  візит директора ТОВ «Європейський 

університет Кавказу»  Звіада Попхпдзе - обговорення програми підготовки 

іноземних громадян з Грузії; 

- 06.04.2016 – Великобританія, Нідерланди – візит делегації у складі:  

представника Міжнародної хутрової федерації - Горани Стоянович, Ребекки 

Бредлі та Джанго Стинбаккер – участь у  міжнародному форумі з хутра FUR 

FUTURES UKRAINE. 

- 16.05.2016 р. – КНР, м. Пекін, делегація у складі викладача 

Пекінського університету технологій та бізнесу Ван Чжао Ци – участь у 

Міжвузівській конференції «Діалог культур у Європейському освітньому 

просторі»; 

- 23.05.2016 р.  – Грузія, м. Тбілісі  - візит директора ТОВ 

«Емперименте»  Левана Думбадзе - обговорення програми підготовки 

іноземних громадян з Грузії; 

- 30.05.04-06.2016 р. – Франція, м. Париж  - делегація у складі Сержа 

Пайє – художник-дизайнер будинку моди “Ідол”, куратор в Studio Parisien des 

Art set de la Mode – участь в XVI  Міжнародному конкурсі молодих модельєрів-

дизайнерів “Печерські каштани”; 
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- 30.05.04-06.2016 р. – Італія, м. Мілан  - делегація у складі Ніколь 

Леонарді, професор Istituto Europeo Di Design – участь в XVI  Міжнародному 

конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів “Печерські каштани”; 

- 30.05.04-06.2016 р. – Італія,  м. Мілан  - делегація у складі Ольги 

Мєлкової – голова приймальної комісії Istituto Europeo Di Design – участь в 

XVI  Міжнародному конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів “Печерські 

каштани”; 

- 30.05.04-06.2016 р. – Грузія,  м. Кутаісі  - делегація у складі ректора 

Державного університету Акакія Церетелі Георгія Гавтадзе та керівника відділу 

міжнародних зв’язків Давіда Гегетчорі – участь в XVI  Міжнародному конкурсі 

молодих модельєрів-дизайнерів “Печерські каштани”; 

- 30.05.04-06.2016 р. – Німеччина,  м. Берлін  - делегація у складі 

Марини Кісіль, pHd, стажер університету дизайну та мистецтв Burg 

Giebichenstein– участь в XVI  Міжнародному конкурсі молодих модельєрів-

дизайнерів “Печерські каштани”; 

- 25.05. – 30.05.2016 р. – Об’єднані Арабські Емірати - делегація у 

складі Херш Чадха - урочиста церемонія вручення диплома «Почесного 

доктора» і нагородження пам’ятним знаком та академічною мантією; 

- 22.06.2016 р. – Азербайджанська Республіка, м. Баку  - делегація у 

складі Президента об’єднаної діаспори азербайджанців України Хікмета 

Джавадова – участь в  урочистій церемонії вручення дипломів іноземним 

студентам; 

- 22.06.2016 р. – КНР, м. Пекін  - делегація у складі директора  україно-

китайського  центру розвитку  культури та освіти   Вей Лімін - участь в  

урочистій церемонії вручення дипломів іноземним студентам; 

- 26.05.2016 р.  -  Туреччина, м. Стамбул -  делегація у складі директора 

ТОВ «Освіта в світі» Бахруз Телман огли Гулієва, - обговорення програми 

підготовки іноземних громадян з Туреччини; 

- 28.09.2016 р. – Аргентина, м. Буенос-Айрес -  делегація у складі 

видатної аргентинської художниці Нори Ін'єсти – зустріч з адміністрацією та 
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студентами,  обговорення творчих здобутків художниці, а також культурні і 

історичні особливості Українського і Аргентинського народу; 

- 06.10 – 09.10.2016 р. – Греція, м. Афіни, - делегація у складі 

Амарендра Бгушан Дгіраж -  академічний член Афінського інституту освіти і 

досліджень засновник і генеральний директор CEOWORLD Magazine – 

присвоєння та вручення звання «Почесний доктор Київського національного 

університету технологій та дизайну»;  

- 06.10 – 09.10.2016 р. – Грузія,  м. Кутаісі  - делегація у складі ректора 

Державного університету Акакія Церетелі Георгія Гавтадзе та  Ази Іпширадзе, 

асистент-професор Державного університету  ім. Акакія Церетелі – участь в  VІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність організаційно-

економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти»;  

- 06.10 – 09.10.2016 р. – Республіка Польща,  м. Варшава  - делегація у 

складі ректора Вищої школи менеджменту у Варшаві Павла Чернецького – 

участь в  VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність 

організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти»;  

- 06.10 – 09.10.2016 р. – КНР, м. Пекін  - делегація у складі директора  

україно  – китайського  центру розвитку  культури та освіти   Вей Лімін – 

участь в  VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність 

організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти»;  

- 06.10 – 09.10.2016 р. –  Азербайджанська Республіка,  м. Баку  - 

делегація у складі Іскандера Заманова,  віце-президента Всеукраїнської 

об’єднаної азербайджанської молодіжної організації – участь в  VІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність організаційно-

економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти».  

 

Яскравою демонстрацією відносин дружби України з Польщею та 

Азербайджаном є  функціонування в університеті двох центрів: Українсько-

польський навчальний центр та Українсько-азербайджанський культурно-

освітній центр.  
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Підготовка іноземних громадян в університеті почалася ще у 1948 році, за 

68 років навчання іноземних громадян університет підготував більше ніж 1929 

спеціалістів з 71 країни світу. 

 

 

У 2016-2017 навчальному році в університеті навчається 444 іноземця  з 

20 країн світу. Підготовка студентів здійснюється на 7 факультетах. Розподіл 

студентів по факультетах: факультет економіки і бізнесу – 151 осіб; факультет 

дизайну – 27 осіб; факультет мехатроніки та комп’ютерних систем – 19 осіб; 

факультет технологій, сервісу та моди – 2 особи ; факультет хімічних та 

біофармацевтичних технологій – 13 осіб; факультет підприємництва та права – 

29 осіб; ННІСТН – 190 осіб, підготовче відділення для іноземних громадян – 13 

осіб. 
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Збільшення контингенту іноземних студентів це не тільки фінансові 

вигоди для університету, але і важливий чинник для міжнародних рейтингів. 

Постійний моніторинг дій основних конкурентів, навчальних закладів 

України на вітчизняному та міжнародному ринках освітніх послуг дав 

можливість виявити нові форми залучення іноземних абітурієнтів, а саме пряма 

участь представників університету в профорієнтаційних заходах, які 

охоплюють 3-4 перспективні країни- донори. До таких країн відносяться КНР, 

країни Африки, Азії та Південної Америки. 
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Співробітники відділу міжнародних зв’язків КНУТД забезпечують 

освітній процес та можливість перебування іноземних студентів на території 

України за допомогою автоматизованих програм: ЄДЕБО, Система фінансового 

менеджменту, Модульне середовище КНУТД,  Українського державного 

центру міжнародної освіти «Журнал обліку запрошень на навчання в Україні», 

спеціалізована програма Бази даних Державної Міграційної Служби України. 

Відділ співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Міністерством 

закордонних справ України, Українським державним центром міжнародної 

освіти, Державною міграційною службою України, Міністерством внутрішніх 

справ України, Службою безпеки України,  страховими компаніями, які 

забезпечують медичне обслуговування, організаціями, які сприяють залученню 

іноземних абітурієнтів та Посольствами. 

Значну кількість іноземних студентів  становлять вихідці з країн, де 

тривають внутрішні збройні конфлікти, наявні серйозні ускладнення із 

сусідніми державами та які мають нестабільну внутрішньополітичну ситуацію 

(Іран, Ірак, Палестина, Пакистан, Сирія), що накладає відбиток на особистість і 

психологічний стан студентів, моральний клімат в колективах. 



71 
 

З огляду на вищевикладене виховна робота відділом міжнародних 

зв’язків ведеться за кількома напрямами: 

- заходи, щодо дотримання студентами-іноземцями чинного 

законодавства України і запобігання правопорушенням; 

- заходи щодо адаптації іноземних громадян до умов навчання та 

проживання в Україні, ознайомлення їх з історією та традиціями українського 

народу, сприяння налагодженню взаєморозуміння між різними національними 

групами, впровадження норм здорового способу життя у студентське 

середовище; 

- заходи, що сприяють розвитку студентського самоврядування. 

 

Питання про організацію та вдосконалення виховної роботи 

систематично розглядається на Вченій Раді університету, засіданнях ректорату, 

нарадах відділу міжнародних зв’язків КНУТД. 

За першим напрямом регулярно проводяться зустрічі студентів-іноземців 

з представниками правоохоронних органів за участю адміністрації 

університету. Зокрема, у зв`язку зі змінами законодавства України щодо 

статусу іноземних громадян, та правил їх перебування в Україні та пересування 

її територією, були проведені збори із залученням представників Державної 

міграційної служби та Служби безпеки України. 

Щомісячно начальником та співробітниками відділу міжнародних 

зв’язків, проводяться заходи щодо контролю за виконанням іноземними 

студентами вимог чинного законодавства щодо статусу їх перебування на 

території України, своєчасного продовження реєстрації та дотримання правил 

внутрішнього розпорядку університету. 

На засіданні ректорату та Вченої Ради КНУТД розглядаються питання, 

пов`язані із навчанням та побутом іноземних студентів.  

За другим напрямом адміністрацією університету, деканами факультетів, 

кураторами академічних груп згідно затвердженого плану проводяться заходи, 

що спрямовані на дотримання студентами-іноземцями моральних норм 
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поведінки в новому для них соціокультурному просторі, виховання дружніх 

стосунків представників різних етнічних груп та пропагування здорового 

способу життя. Співробітники відділу проводять екскурсії до історичних та 

літературних музеїв та центрів, відвідують вистави та концерти, знайомлять 

студентів з історією Києва.  

За третім напрямом адміністрація КНУТД приділяє постійну увагу 

розвитку та підтримці студентського самоврядування, на базі якого створено 

студентське самоврядування гуртожитків, в складі якого є і студенти-іноземці. 

Щомісяця проводяться зустрічі студентів з деканами факультетів, його 

заступниками та кураторами академічних груп, щодо прав та обов`язків 

громадян України та іноземців, що тимчасово мешкають на її території, 

передбачених Конституцією України та деякими статтями Цивільного та 

Кримінального кодексу, дотримання правил проживання в гуртожитку та 

санітарно-гігієнічних норм. 

З метою регламентації академічної мобільності в університеті розроблено 

та затверджено «Положення про академічну мобільність», яке встановлює 

загальний порядок організації академічної мобільності студентів університету 

на території України та за кордоном. 

Академічна мобільність в університеті здійснюється шляхом реалізації  

таких програм: 

- подвійний диплом. 

- вільний слухач. 

- стажування викладачів та студентів. 

- співробітництво між вітчизняними та зарубіжними вищими 

навчальними закладами. 

 

Академічна мобільність студентів, аспірантів, викладачів університету 

здійснюється на підставі міжурядових угод, угод про співробітництво між 

університетом та міжнародними вищими навчальними закладами за 

узгодженими навчальними планами.  
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В липні 2016 року, за програмою  “Подвійний диплом”, яка  базується на 

отриманні дипломів як Київського національного університету технологій та 

дизайну так і Вищої  школи менеджменту у Варшаві,  відбулося урочисте 

вручення європейських дипломів першим випускникам-магістрам Варшавської 

школи менеджменту в рамках міжнародної співпраці університетів.  

Активна міжнародна діяльність університету тісно пов’язана з його 

рейтинговими позиціями і є визначальною для ряду основних рейтингових 

показників та індикаторів. 

 

 

Цього року наш університет потрапив в рейтинг «ТОП-100 Кращих 

дизайнерських університетів світу», який формується американським журналом 

CEOWORLD Magazine. Це стало значним здобутком КНУТД на міжнародній 

арені та підняло його імідж та репутацію в наукових колах. 
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Участь творчої молоді КНУТД у міжнародних конкурсах, концертах в 

2016 році  

- ІІ Міжнародний фестиваль української культури «Ucraina Fest» 

(Іспанія); 

- Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів з хутра «Ремікс-

Євразія»; 

- Тиждень української культури та Міжнародний фестиваль-конкурс 

«Тарасове Колосся» (Іспанія); 

- Міжнародний фестиваль дитячої-молодіжної творчості «Литовська 

феєрія» (Литва). 

 

Триває робота щодо пошуку нових партнерів та підписання угод з 

організаціями та ВНЗ, серед яких підписано в 2016 році: 

- університет «Санья», КНР; 

-  Угорський університет образотворчих мистецтв, м. Будапешт, 

Угорщина; 

- Вища професійна школа Кайзерслаутерн, (Німеччина ). 

- ТОВ «Кавкасія», Грузія; 



75 
 

- ТОВ «STUDY IN EUROPE CORP.», КНР; 

- ТОВ «Освіта в світі», Туреччина; 

- ТОВ «Імпертиненте груп»,  Грузія; 

- ТОВ «Українсько-китайський центр розвитку культури і освіти», 

КНР. 

 

Специфіка, рівень підготовки, унікальність освітніх програм виділяє наш 

університет серед інших ВНЗ, що підтверджує довгострокова співпраця з 

європейськими установами, які хочуть бачити лише наших студентів у себе на 

практиці, а потім і на роботі. Це стажування викладачів та студентів в 

Арабських  Еміратах за підтримки Почесного доктора університету Херд Чадха, 

стажування та практика в Польщі за підтримки фірми ФлашПол, стажування в 

науково-дослідному інституті в Німеччині, навчання в магістратурі і  

стажування студентів в Англії фірма Делкам. 

Слід, зазначити, що у 2016 році Київський національний університет 

технологій та дизайну значно розширив міжнародне співробітництво, яке 

передбачає комплексну взаємодію освітнього, культурного, наукового та 

ділового рівнів з вищими навчальними закладами, посольствами, організаціями 

та установами  різних країн. 

 

5.3. Науково-технічна бібліотека 

Діяльність науково-технічної бібліотеки у 2016 р. була спрямована на 

підвищення якості інформаційного забезпечення запитів науково-педагогічних 

працівників, студентів, аспірантів і співробітників університету та подальше 

впровадження в роботу автоматизованих технологій.  

Фонд бібліотеки – це універсальне зібрання наукової, навчальної, 

довідкової літератури та періодичних видань, який налічує понад 1 млн. 

примірників, у тому числі біля 600 тис. примірників навчальних видань. Фонд 

складається з традиційних та електронних видань. Ведеться електронна 

повнотекстова база даних «Навчально-методичні видання викладачів КНУТД», 
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яка поповнилась за навчальний рік на 315 записів і становить 4668 

найменувань. 

За змістом своїх фондів бібліотека університету є унікальною в Україні. 

Переважно це зібрання видань з легкої промисловості та суміжних галузей. 

Галузева періодика (журнали з легкої промисловості) зберігаються з 30-40 років 

минулого століття. Колекційний фонд НТБ КНУТД складається з рідкісних і 

цінних видань  та має глибину хронології 1792 рік. Включає 6131 примірників 

та 3946 назв. Для зручності обліку та надання доступу широкому загалу 

зацікавлених осіб було створено підколекцію видань до 1917 року та 

підколекцію видань з 1918-1950 рр. На основі колекційних видань створена 

повнотекстова б/д «Цінні та рідкісні видання», що включає текстильну, 

взуттєву, шкіряну, швейну галузі та мистецтво. З метою збереження фонду 

ведеться робота з оцифрування галузевих видань. 

В науково-технічній бібліотеці функціонує ліцензійне програмне 

забезпечення - система «ІРБІС-64». Станом на кінець 2016 року електронний 

каталог складає 57% від традиційного каталогу. Основним інформаційним 

ресурсом бібліотеки 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, віртуальні книжкові виставки, нові 

надходження бібліотеки розміщуються в інформаційному бюлетені 

«Бібліодайджест». Представлена на web-сайті Електронна бібліотека 

університету найефективніше забезпечує доступ користувачів до електронних 

ресурсів. Вона включає електронні версії підручників, наукової літератури, 

навчально-методичних посібників. На кінець 2016 року нараховується понад 

6668 електронних документів. Електронна бібліотека має 6 самостійно 

створених електронних баз даних (з них 3 повнотекстові). До найважливішого 

ресурсу електронної бібліотеки належить електронний каталог, обсяг якого 



77 
 

складає 142274 записів; попит на нього зростає з кожним роком, за останній рік 

зафіксовано 3962025 звернень користувачів.  

Комп’ютерний парк в бібліотеці становить 21 одиницю.  

У бібліотеці функціонує комп’ютерний зал та підключена зона Wi-Fi 

(вільного безкоштовного доступу до освітніх ресурсів Інтернет), яка охоплює 

три читальних зали та інформаційно-бібліографічний відділ, де користувачі 

мають змогу працювати з електронним каталогом. 

Продовжується впровадження автоматизованого обслуговування.  

З метою надання максимально повної інформації в мінімально короткий 

термін Міжбібліотечний абонемент (МБА) використовує нові інформаційні 

технології, Електронна доставка документів (ЕДД) вважається сьогодні одним 

із перспективних напрямків в обслуговуванні віддалених користувачів. 

За звітний період швидкими темпами розвивавався інституційний 

репозитарій КНУТД (erKNUTD). На кінець 2016 року в репозитарії erKNUTD 

налічується 3196 документів. Інституційному репозитарію присвоєно ISSN 

(міжнародний серійний номер), який свідчить, що ресурс постійно 

оновлюється. Позиція інституційного репозитарію в рейтингу Webometrics – 44 

місце, за показником Scholar – 32 місце. 

На допомогу науковцям бібліотека проводила Дні кафедр, на яких 

розглядалось: впровадження інституційного репозитарію, робота з модулем 

«Книгозабезпеченість», послуга Електронна доставка документа (ЕДД). 

Проводились заняття з інформаційної культури користувачів по роботі з 

електронним каталогом та Електронною бібліотекою для студентів 1-3 курсів 

та студентів коледжів, ознайомчі екскурсії по бібліотеці.  

За звітний період був підготований до друку та виданий бібліографічний 

покажчик «Завдання сучасного вищого навчального закладу – формування 

конкурентоспроможного фахівця», який допомагає висвітлити важливі питання 

вищої освіти. Обсяг покажчика - 2 друк. аркуші. 

Здійснювався щомісячний моніторинг наукометричних показників. 

Проводилась робота з наукометричними базами даних «Scopus» і «Web of 
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science» та з пошуковою системою Google Scholar. Щоквартально надавалися 

результати досліджень керівництву університету та готувалися службові 

записки щодо нагородження науковців згідно до Наказу № 31 від 17. 02. 2015. 

Вчені університету опублікували у 2016 році 43 статті у міжнародних 

наукометричних базах даних Scopus (41 стаття) та Web of Science (2 статті).  

У 2016 році було підготовлено «Інструкцію на розміщення наукових 

публікацій до інституційного репозитарію erKNUTD», «ORCID. Методичні 

поради науковцям зі створення власного профілю та його наповнення» та 

розміщено на сайті бібліотеки.  

Здійснювалась активна реклама діяльності бібліотеки із застосуванням 

сучасних інформаційних технологій: підготовка презентацій, розміщення 

інформації на бібліотечному сайті та форумі. Були підготовлені презентації: 

«Електронний репозитарій КНУТД», «Наукометрія як інструмент оцінювання 

наукової діяльності науково-педагогічних працівників», «Світ моди», 

«Екскурсія по науково-технічній бібліотеці», «Бібліометрія в системі 

наукометричного оцінювання публікаційної діяльності науково-педагогічних 

працівників».  

Здійснена підготовка і оформлення онлайн-заходів до 30-річчя 

Чорнобильської катастрофи, до Дня пам’яті.  

Спільно з студентським профкомом факультету ТСМ здійснена 

підготовка і проведення квестів «Таємниці бібліотеки», у яких брали участь 

студенти різних факультетів.  

Продовжувався випуск ілюстрованої серії "Інформаційні листки з історії 

культури та мистецтва", яка містить основні відомості про видатних 

особистостей та історико-культурні пам’ятки в Україні та світі. Видано 

інформаційні листки: «Класик побутового живопису Костянтин Трутовський 

(1826-1893). До 190-річчя від дня народження», «Видатний італійський 

живописець Тіціан (Тіціано Вечеліо). До 540-річчя від дня народження». 

Підготовлені віртуальні виставки «Коло читання освіченої людини», 

«Георгій Нарбут. Майстер графічних робіт та державної символіки». Розпочато 
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нову серію щоквартальних віртуальних виставок «Жіночі портрети на тлі 

історії України». Створено віртуальні виставки «Леся Українка», «Гальшка 

Острозька», «Либідь – легендарна княжна», «Анна Ярославна – королева 

Франції». Виставки представлені на сайті бібліотеки та у соціальних мережах. 

Підготовлений і виданий ілюстрований каталог «Світ моди. Рідкісні і 

цінні видання з фонду НТБ КНУТД», який також представлений на сайті та у  

соціальних мережах. 

Протягом року здійснювалась реклама культурно-просвітніх заходів на 

сайті бібліотеки, у блозі НТБ в соціальній мережі Facebook; користувачів 

запрошували до участі у обговореннях на бібліотечному форумі та на сторінці 

бібліотеки у соціальній мережі «Вконтакте». На постійній основі здійснювалось 

оперативне інформування про культурно-мистецькі події у м. Києві: виставки, 

екскурсії тощо (сайт, форум, блог). За допомогою блогу НТБ КНУТД 

відбувалось інтерактивне спілкування з користувачами та обмін досвідом з 

колегами з інших бібліотек, популяризація діяльності НТБ.  

Відвідуваність у соціальних мережах за 2016 рік становить – 3505, 

унікальних користувачів – 1235.  

Для збереження своєї ролі і своїх функцій в освітньому процесі 

університету, бібліотека повинна освоювати нові види діяльності, змінювати 

сформовані технології, переглянути свої взаємини з підрозділами університету. 

Відповісти на виклик часу можливо лише при здійсненні продуманої стратегії 

розвитку бібліотеки на основі впровадження інноваційних технологій. 

Модернізація бібліотеки на основі впровадження інноваційних технологій є 

підґрунтям для подальшого розвитку бібліотеки як соціального та 

інформаційного інституту суспільства. 

Протягом 2016 року в науково-технічній бібліотеці було запроваджено 

моніторинг публікаційної активності науково-педагогічних працівників 

університету у пошуковій системі «Google Scholar». 

Для моніторингу публікаційної активності науково-педагогічних 

працівників модернізована авторитетна база даних: введені додаткові поля, які 
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містять ідентифікатори авторів в Scopus, посилання на особистий профіль в 

інформаційно-пошуковій системі Google Scholar, варіанти форм написання 

прізвища. Такі відомості скорочують час на отримання бібліометричних 

показників в Scopus та Google Scholar, кількості розміщених матеріалів в 

інституційному репозитарії. 

Науково-технічна бібліотека завжди прагне досягти кращого рівня для 

задоволення потреб користувачів в інформації. Сьогодні вона – справжній 

інформаційний та просвітницький центр навчального закладу, активний 

учасник освітнього процесу одного з провідних університетів Києва.  

 

РОЗДІЛ 6 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО 

МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 9001:2015 

 

6.1. Система менеджменту якості університету 

На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту», відповідно до 

стандарту ISO 9001:2015 вищим керівництвом університету прийнято 

стратегічне рішення щодо впровадження системи менеджменту якості освітньої 

діяльності у відповідності до міжнародного стандарту серії ISO 9001:2015. 

Для цього активізовано роботу з впровадження системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності шляхом створення Центру 

менеджменту якості освітньої діяльності 

Основною задачею комплексної системи менеджменту якості є орієнтація 

на задоволення вимог всіх зацікавлених сторін університету у якості надання 

освітніх послуг. 

Послідовне і правильне розроблення, впровадження і адаптація системи 

менеджменту якості освітньої діяльності у відповідності до міжнародного 

стандарту серії ISO 9001:2015 є гарантом успішного соціально-економічного 

розвитку університету. Наявна система менеджменту якості освітньої 

діяльності в університеті гарантує роботодавцю високу якість підготовки 
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випускників, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності університету в 

цілому і зростання престижу випускників в очах роботодавців, зокрема за 

межами України. 

Успішно діюча система менеджменту якості освітньої діяльності у 

відповідності до міжнародного стандарту серії ISO 9001:2015 дозволить 

провести акредитацію освітніх програм, за якими ведеться підготовка фахівців 

в університеті, на відповідність стандартам та директивам Європейської 

асоціації гарантії якості вищої освіти. 

 

6.2. Забезпечення якості виконання навчальних планів і програм 

У 2015-2016 н. р. освітній процес в університеті був повністю 

забезпечений освітніми програмами з усіх спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців згідно з Актом узгодженості переліку 

спеціальностей відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015 р. Всі напрями 

підготовки та спеціальності відповідно до Постанови КМУ від 27.08.2010 р. 

№787 були забезпечені тимчасово діючими освітньо-кваліфікаційними 

характеристиками і освітньо-професійними програмами. Навчальні та робочі 

плани з усіх спеціальностей відповідають вимогам закону України «Про вищу 

освіту», рекомендаціям Міністерства освіти та науки України, Положенню про 

організацію освітнього процесу в КНУТД 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 

дотримання стратегії розвитку університету та виконання діючих Програм 

розвитку основних функціональних напрямів (навчальний процес, наукова 

діяльність, кадрове забезпечення тощо). 

 Підсумкова державна атестація в університеті у 2015-2016 навчальному 

році здійснювалася згідно закону України «Про вищу освіту», "Положення про 
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порядок створення та організацію роботи  Екзаменаційної  комісії  в  КНУТД", 

«Положення про диплом з відзнакою Київського національного університету 

технологій та дизайну». Підсумкова державна атестація в університеті 

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. 

В 2015-2016 навчальному році за наказами про проходження практики 

7908 студентів університету пройшли навчальну, виробничу і переддипломну 

практику, з яких 2630 студентів денної форми навчання – на підприємствах, в 

установах і організаціях. Загальна кількість студентів, які пройшли практику, в 

розрізі факультетів і коледжів надана в таблиці 6.1. 

Близько 2000 студентів пройшли навчальну практику в лабораторіях і 

майстернях Київського національного університету технологій та дизайну. З 

них в структурних підрозділах університету: 87 студентів – в ЛНВПНД 

кафедри конструювання та технології виробів із шкіри, 17 студентів – ЧПЕК 

КНУТД, 5 студентів – ННЦІТ тощо. 
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Таблиця 6.1 

Кількість студентів, які пройшли практику у 2015-2016 н.р. 

 

Назва факультету, коледжу 

Кількість студентів 

за формами 

навчання 

денна заочна 

Дизайну 825 186 

Економіки та бізнесу 1388 731 

Технологій, сервісу та моди 571 241 

Мехатроніки та комп’ютерних технологій 1047 159 

Хімічних та біофармацевтичних технологій 541 207 

Юридичний 62 61 

Ринкових, інформаційних та інноваційних технологій  

(м. Черкаси) 

202 79 

Коледж КНУТД 1039 39 

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД 161 17 

Чернігівський промислово-економічний коледж 

КНУТД 

341 11 

ВСЬОГО ПО УНІВЕРСИТЕТУ 6177 1731 

 

За звітний рік укладено більше ніж 1600 договорів з підприємствами, 

установами і організаціями на проходження студентами виробничої практики 

на їх базі. Лідерами по кількості прийнятих в цьому році на практику студентів 

стали: ПрАТ«Фармацевтична фірма «Дарниця» – 59 студенти, ПАТ 

«Київмедпрепарат» – 32, ПАТ «Камвольно-суконна компанія «Чексіл» – 41, 

ТОВ «Юридична компанія «Право та справедливість» – 38, ТОВ «Продекс» – 

26, ПАТ «Чинбар» – 18, ПАТ «Фармак» – 58, Київське вище професійне 

училище швейного та перукарського мистецтва – 12, ТОВ «Дана-мода» – 51, 
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Київське вище професійне училище технологій та дизайну – 19, КП  

Аналітично-дослідна випробувальна лабораторія «Текстиль Тест» – 21, 

Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство – 16, 

ДП «УкрНДНЦ» – 23,  ТОВ «Планета Пластик» – 16. 

В рамках міжнародної співпраці 4 студенти напряму підготовки 

технологія виробів легкої промисловості пройшли практику в Польші на ТОВ 

«FLAXPOL», м Ключборг. 

105 студентів, які навчаються за спеціальністю «Фармація» за програмою 

практики відвідали ботанічний сад ім. Фоміна; за спеціальністю «Дизайн»: 46 

студентів – музей національної архітектури і побуту України і 31 студент – 

Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України. 

У звітному році продовжено співпрацю з: ДНВП «Електронмаш», 

Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, НАСК «Оранта», 

ВАТ «Меридіан», ПАТ КБ «Приватбанк», ТОВ «Жанет Фон Клінген», ТОВ 

«Карбонтехноінвест», ТОВ «АМАТІ-СЕРВІС», ПАТ «Софія», ТОВ 

«Укравтотерм», ПП «Zampatta», ТОВ «Зенкіс», ДП «Укрметртестстандарт», ДП 

«Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, 

сертифікації та якості», ТОВ «Ріто», Фірма «Трикотажне об’єднання», 

Київський професійний ліцей «Авіант», ТОВ ШФ «Воронін», ТОВ 

«Карпатнафтохім» та ін. 

Цикл професійної та практичної підготовки передбачає у результаті 

вивчення вміння використовувати набуті знання у своїй професійній діяльності, 

тому 29 студентам заочної форми навчання, які працюють за фахом, що 

відповідає спеціальності, за якою вони навчаються, зарахувалась практика 

відповідно до рівня оволодіння ними практичними компетентностями, що 

передбачено в оновленому Положенні про організацію та проведення 

практичної підготовки студентів КНУТД. 

Традиційно ведеться робота по удосконаленню наскрізних і робочих 

програм практики і підтримується взаємозв’язок зі студентами шляхом 

електронного освітнього ресурсу «Практика» в модульному середовищі 



85 
 

освітнього процесу КНУТД для кожного напряму та спеціальності в розділі 

випускових кафедр. 

Основним завданням науково-методичної та навчальної роботи в 

університеті є формування інноваційного освітньо-виховного середовища з 

метою провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами якісної вищої освіти відповідного ступеня та спеціальності. 

У сучасному контексті реформування вищої освіти полягає в 

технологізації процесу навчання, підвищенню якості навчально-методичного та 

інформаційно-технічного забезпечення освітньої діяльності, акредитації 

освітніх програм, що сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою та 

входженню в єдиний інформаційний та освітній простір. З метою надання 

освітніх послуг високої якості в університеті науково-педагогічними 

працівниками розробляються електронні навчально-методичні комплекси, які 

розміщені в модульному середовищі освітнього процесу КНУТД. 

Особливістю навчально-методичного забезпечення дисциплін 

електронними освітніми ресурсами є те, що реалізується особистісно-

орієнтована, студентоцентрована модель навчання, оскільки застосовуються 

інтерактивні методи викладання матеріалу, які спрямовані на особистісну 

мотивацію здобувачів вищої освіти до самонавчання та забезпечують 

усвідомлене сприйняття навчальної інформації студентами, створюють умови 

для саморозвитку, та є засобом комплексної дії в професійній підготовці 

майбутніх фахівців. 

У звітному році продовжувалося виконання «Програми розвитку 

модульного середовища освітнього процесу на 2015-2017рр.», метою якої є 

підвищенні якості підготовки висококваліфікованого, конкурентоспроможного, 

мобільного, цілеспрямованого та відповідального фахівця, а також підвищені 

кваліфікації науково-педагогічних працівників шляхом освоєння і застосування 

інноваційних технологій в освітньому процесі. Модульне середовище 

забезпечує ефективність інтерактивного спілкування між учасниками 

освітнього процесу та сприяє розвитку дистанційних освітніх технологій. 
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Координуючим та контролюючим центром з питань імплементації Закону 

України «Про вищу освіту» в освітній процес, формування інноваційного 

освітнього середовища, впровадження новітніх технологій в процес навчання є 

Науково-методична рада університету, яка працювала згідно із затвердженим 

планом роботи на 2015-2016 навчальний рік. 

На планових засіданнях розглядалися такі питання:  

- імплементація Закону України «Про вищу освіту» в освітній процес; 

- основні напрями робіт Науково-методичної ради університету; 

- затвердження планів роботи секцій Науково-методичної ради КНУТД; 

- вимоги до навчальних планів та робочих навчальних планів на 2016-

2017 н.р. (відповідно до Закону України «Про вищу освіту») та затвердження 

робочих навчальних планів спеціальностей денної та заочної форм навчання; 

- завдання щодо переходу на новий перелік спеціальностей; 

- порядок та умови обрання навчальних дисциплін студентами та 

результати вільного вибору студентами дисциплін на 2016-2017 н.р.; 

- сертифікація електронного навчально-методичного комплексу 

дисципліни в модульному середовищі освітнього процесу КНУТД; 

- аналіз результатів рубіжного контролю, робота викладачів в 

електронному журналі;  

- ефективність використання викладачами модульного середовища в 

освітньому процесі тощо. 

 

При Науково-методичній раді університету працювали секції з основних 

напрямів науково-методичної роботи: «Інноваційні технології в освітньому 

процесі», «Заочна та дистанційна форми навчання в системі безперервної 

освіти», «Вдосконалення освітнього процесу в системі якості вищої освіти». 

Методична робота у коледжах КНУТД здійснювалась через колективну, 

групову, індивідуальну форми роботи. Робота методичних кабінетів 

здійснюється відповідно до плану річної роботи, основою якої є формування 
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навчально-методичного забезпечення дисциплін навчального плану кожної зі 

спеціальностей.  

Викладачі коледжів протягом звітного року розширили використання в 

своїй роботі інформаційно – комунікаційні технології, а саме: відеоролики та 

комп’ютерні презентації для візуалізації навчального матеріалу, електронні 

підручники, навчальні комп’ютерні презентації для теоретичної підготовки 

студентів, тестову систему Test2W; інтернет – технології. Також більш широко 

практикувалося проведення нетрадиційних (нестандартних) занять. 

Особливість таких занять полягає в такому структуруванні змісту і форми, яке б 

викликало зацікавлення у студентів, сприяло їхньому оптимальному розвитку й 

вихованню. Заняття-змагання, заняття-консультації, заняття-ділові ігри, 

заняття-конкурси та ін. характеризуються інформаційно-пізнавальною 

системою навчання, оволодінням студентами готовими знаннями, пошуком 

нових даних, розкриттям внутрішньої сутності явищ через диспути, змагання 

тощо. Використання технологій інтерактивного навчання на заняттях 

дозволяють  організувати діяльність групи таким чином, щоб студенти в міру 

можливості працювали самостійно та могли керувати цією діяльністю. 

Протягом звітного періоду в Коледжі КНУТД створені навчальні 

лабораторії чорно-білої та сучасної фотографії, графічного дизайну, дизайну 

інтер’єру. Оновлені навчально-виробничі майстерні з моделювання швейних 

виробів, вдосконалюється робота в лабораторіях з перукарського мистецтва та 

декоративної косметики. Робота в лабораторіях проводиться із застосуванням 

сучасних інформаційних технологій. 

На базі Чернігівського промислово-економічного коледжу КНУТД у 2016 

році проводилось засідання методичного об’єднання методистів ВНЗ І-ІІ р.а. 

Чернігівської області. 

Важливим аспектом реалізації освітньої програми підготовки фахівців є 

доступність джерел інформації та оперативність отримання необхідних знань 

на основі якісно сформованої наукової, навчально-методичної бази. Науково-

методичною радою університету обговорювалась інформація про підготовлені 
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до друку підручники та навчальні посібники, які рекомендувались на розгляд 

Вченої ради для отримання грифу КНУТД. Видано 17 підручників та 

навчальних посібників, з яких 14 в межах університету; із запланованих 390 

видано 369 одиниць навчально-методичних вказівок.  

Розглядалися зміни до плану-графіку підготовки підручників та 

навчальних посібників кафедрами на 2016-2017 н.р., які оформлені в «Додаток 

до Програми «Підручник» на 2016-2017 н.р.»; заслуховувалися звіти про роботу 

секцій Науково-методичної ради університету та науково-методичних рад 

факультетів. 

 

6.3. Виховна робота зі студентами  

Виховна робота у Київському національному університеті технологій та 

дизайну є невід'ємною складовою освітнього процесу  та організована у 2015–

2016 н.р. у відповідності до основних завдань університету на 2015–2016н.р., 

програми «Виховна робота та гуманітарний розвиток на 2013–2017р.р.» та 

плану виховної роботи студентів КНУТД на  2015–2016н.р. 

Пріоритетними напрямами виховної роботи у звітному періоді були:  

національно-патріотичне виховання; інтелектуально-духовне та професійне 

виховання; громадянсько-правове виховання; моральне виховання; екологічне 

виховання; естетичне виховання; трудове виховання; фізичне виховання та 

утвердження здорового способу життя. 

Виконання завдань основних напрямів виховної роботи забезпечується 

науково-педагогічними працівниками в часових і просторових межах 

навчального процесу, але повне їх розв'язання неможливе без залучення всього 

колективу університету, без використання всіх форм позанавчальної роботи. 

У виховному процесі на факультеті технологій сервісу та моди (ТСМ) 

були задіяні усі науково-педагогічні працівники факультету, серед яких  17 

кураторів академічних груп. 
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В рамках національно-патріотичного та громадського виховання студенти 

факультету приймають участь у суспільно-політичних заходах, які проходять у 

позанавчальний час в університеті, місті. 

13 квітня 2016 року відбулась зустріч представників Національного 

університету оборони України зі студентами університету з питань військової 

підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу, та зміни в 

військовому законодавстві України, щодо проходження військової служби. 

Протягом року студенти разом з кураторами регулярно відвідують музей 

історії КНУТД, Національний історичний музей, музей ВВВ, Києво-Печерську 

Лавру, музей Пам’яті голодомору та інші музеї міста, виставки: 

- «Київ – місто єднання» з нагоди 1000-річчя від початку правління 

Ярослава Мудрого; 

- кіноконцерт «Українське кіно. 900 аргументів Кіностудії Олександра 

Довженка»; 

- виставку комп’ютерних картин М.К. Реріх та С.М. Реріх, яка була 

організована КНУТД, Видавничим домом «Іващенко» та Громадським науково-

просвітницьким  Реріховським Центром Молдови; 

- промислова виставка-ярмарок в ТПП України. 

- За звітній період на факультеті проведені тематичні бесіди  

національно-патріотичного та громадського спрямування за такими темами: 

- «Україна – на шляху до Європейського суспільства» до Дня Європи в 

Україні; 

- «До дня українського козацтва»; 

- «Українська сім’я – міцний фундамент сучасного суспільства» ( до 

Міжнародного дня сім’ї); 

- «До дня захисника Вітчизни»; 

- «Соборна  українська земля» (до дня Соборності та Свободи); 

- «Мужність українських патріотів, які загинули на Майдані»; 

- дискусійне ток-шоу та концерт присвячені 202-річчю від Дня 

народження Тараса Шевченка і 170-річчю написання «Заповіту»; 
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- «Віддаймо шану жертвам Другої Світової війни»  (День пам’яті та 

примирення, День Перемоги); 

- інформаційна година «Будь славен, день святої Перемоги!»; 

- Реквієм «Чорнобиль поруч»; 

- «Захищеність дітей в Україні» (Міжнародний день захисту дітей). 

 

Протягом року організована проведено конкурси стінної газети: до Дня 

працівника освіти, до дня народження  Т.Г. Шевченка, до 8 березня, до Дня 

Довкілля, до Дня Києва. 

В рамках правового виховання проводились тематичні бесіди правового 

спрямування. Куратори роз’яснюють права та обов’язки студентів, 

ознайомлюють студентів з Положеннями університету, які стосуються 

організації освітнього процесу, призначення стипендій, пільгових категорій 

тощо.  

Професійно-трудове виховання студентів на факультеті, в основному, 

полягає в забезпеченні належного стану закріплених за факультетом територій, 

гуртожитку та підвищення рівня професійної підготовки студентів за рахунок 

участі у різноманітних вузівських, міських, Всеукраїнських та міжнародних 

заходах.  

На кафедрі педагогіки та методики професійного навчання проводиться 

робота наукового гуртка «Позитивна психологія». Студенти отримують досвід 

науково-дослідної роботи і публічних виступів. 

Студенти приймали активну участь у житті університету та відвідали 

міжнародні та всеукраїнські заходи:  

- Міжнародний фестиваль моди Kyiv Fashion;  

- Міжнародний конкурс молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські 

каштани»; 

- Ярмарок вакансій; 

- Alltex – весь світ текстилю та «Hand Made Expo»; 

- Форум Baby Expo; 
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- Ukrainian Fashion week; 

- Міжнародний форум з хутра FUR FUTURES UKRAINE. 

 

Під керівництвом кураторів студенти відвідали спеціалізовані фахові 

виставки та екскурсії на підприємства галузі, наприклад, АТ «Софія», 

м.Бровари, «Т-Стиль», м. Рівне, ТД «Алком», м. Київ. Така співпраця дозволяє 

студентам отримувати новітню інформацію про перспективи розвитку ринку 

праці. 

В рамках морально-етичного виховання студентів залучали до 

благодійних акцій. Так вже багато років поспіль виконується благодійний 

проект «Текстильні вироби для інвалідів». В рамках цього проекту студенти 

факультету технологій сервісу та моди розробляють та виготовляють одяг для 

дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, які мешкають у Київському 

спеціалізованому дошкільному навчальному закладі для дітей з хворобами 

опорно-рухового апарату. Активно студенти приймали участь у проведенні 

благодійних майстер класів з виготовлення новорічної іграшки, вітальної 

листівки та квітки технікою мокрого валяння та протягом року відвідали 

ветеранів війни і передали необхідні речі та продукти для бійців АТО.  

Художньо-естетичне виховання спрямоване на залучення студентського 

активу до культурно-мистецького життя університету (участь в клубах, гуртках, 

творчих майстернях, різноманітних конкурсах, творчих колективів таких як 

«Бум», «Смайл». Так кількість студентів учасників художньої самодіяльності 

щорічно не змінюється і становить близько 40-60 осіб. 

Традиційно до дня народження великого Кобзаря і художника Тараса 

Шевченка українською діаспорою "Колос" в Іспанії проводиться тиждень 

української культури та Міжнародний фестиваль-конкурс "Тарасове Колосся". 

Серед майже 100 конкурсних номерів почесними членами журі були обрані 

найкращі 10. Переможцем в номінації хореографія став народний ансамбль 

естрадного танцю «БУМ» Київського національного університету технологій та 

дизайну під керівництвом Тетяни Баранової. 
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2 квітня 2016 року за ініціативи Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Київської міської державної адміністрації, під аркою Дружби народів 

відбувся перший відкритий фестиваль сміху «KYIV OPEN SMILE». Молодіжна 

творча делегація Київського національного університету технологій та дизайну 

була найчисленнішою та складалась з представників факультету ТСМ. 

Студенти відвідали мистецькі заходи, такі як Всеукраїнський фестиваль 

писанок на Софіївській і Михайлівській площах, виставка «Квітковий оберіг» 

на Співочому полі Печерського ландшафтного парку, виставка фіалок у 

Природничому музеї, фестиваль бузку в Ботанічному саду ім. М.М.Гришко, 

виставка в Державному музеї іграшок, фестиваль «День Києва. Свято на 

пагорбах». Приймали також активну участь в акції «Дерева рятують тут» 

приурочену до Всесвітнього дня Землі. 

Студенти факультету відвідали заходи, що проводяться за сприяння 

КНУТД:  

- концерт «Золота осінь» за участю всіх колективів художньої 

самодіяльності Центру культури та мистецтв; 

- вистави «О.Генрі. Прості історії» театральна студія Центру культури 

та мистецтв КНУТД; 

- концерт «Духовність єднає Україну» Національної музичної академії 

ім. П.І.Чайковського; 

- концерт «Вадим Крищенко у колі друзів»; 

- концерт до Дня факультету ТСМ. 

 

Оздоровчо-спортивне виховання проводиться через залучення студентів 

до відвідування спортивних секцій університету та до участі в спортивних 

змаганнях. В цьому навчальному році студенти факультету брали участь у 

«Шаховому турнірі», тощо.  Крім того, активно долучилися до проведення Днів 

донора в університеті. 
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Деканатом постійно проводяться перевірки щодо дотримання правил 

проживання у гуртожитку, а також проведено загальні зустрічі всіх мешканців 

гуртожитку з метою профілактики порушень Угоди на проживання.  

В основному порушуються пункти Угоди на проживання побутового 

характеру: пункт 3.1.14 – «Підтримувати чистоту та порядок у кімнатах, блоці 

та місцях загального призначення»; пункт 5.2.6 «При несплаті за проживання 

понад 1-го місяця чи відмові відшкодовувати (оплатити) за додатково 

встановлене електричне обладнання, пристрої електроспоживання та нанесених 

матеріальних збитків». 

Щороку проводиться огляд-конкурс кімнат гуртожитків, що сприяє 

підвищенню активності студентів щодо поліпшення побутового стану в 

кімнатах власними силами. Після прийняття в університеті комплексної 

науково-технічної програми «Енергоефективність та енергозбереження в 

КНУТД на 2012-2016р.р.» кураторами груп регулярно проводяться тематичні 

бесіди з питань енергозбереження. Метою бесід є підвищення 

самоосвідченності з питань енергозбереження та сприйняття цих заходів як 

невід’ємна частина сучасності. 

Виховна робота на факультеті хімічних та біофармацевтичних технологій 

(ХБТ) проводилася у рамках аудиторної та позааудиторної роботи з метою 

формування поваги до загальнолюдських цінностей та національної спадщини. 

На факультеті ХБТ постійно проводилися збори кураторів з деканом 

факультету та заступником декана з виховної роботи щодо вирішення 

соціально-побутових умов та проблем проживання в гуртожитках, питань 

успішності студентів факультету та поточних проблем студентів, які виникають 

в процесі навчання в університеті.  

Реалізація поставлених завдань виховної роботи в напрямах правового, 

трудового, естетичного і патріотичного виховання здійснювалося за рахунок 

відвідування концертів, виставок, музеїв, проведення круглих столів, 

приймання участі у суботниках та благоустрою території тощо. 
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Так студенти факультету ХБТ відвідали: 

- концерт в Українському Домі за участю народних артистів та зірок 

шоу-бізнесу на тему: «Шевченко: поезія та революція». Подія присвячена 202-

річчю від Дня народження Тараса Шевченка та 170-річчю написання 

"Заповіту". Прем’єру вистави «Вечори на хуторі близь Диканьки» за участі 

декількох творчих колективів Центру культури та мистецтв нашого 

університету ( 21.03.2016 р.); 

- перший відкритий фестиваль сміху «KYIV OPEN SMILE», який 

відбувся за ініціативи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської 

міської державної адміністрації під аркою Дружби народів 02.04.2016 р.; 

- прем’єру вистави «О.Генрі: ПРОСТІ ІСТОРІЇ», на якій були присутні 

викладачі та студенти факультету (05.05.2016 р.); 

- урочистий концерт в рамках VIII Міжнародної пасхальної асамблеї - 

2016 «Духовність єднає Україну» (11.05.2016 р.) ; 

- 24.05.2016 р. Святковий концерт присвячений Дню факультету 

хімічних та біофармацевтичних технологій. У підготовці до свята прийняти 

участь всі студенти факультету, куратори та викладачі. 

Протягом 2016 р. на факультеті ХБТ були проведені:  

- 09.02.2016 р. В гуртожитку № 4 відбувся вечір прози та поезії 

присвячений річниці з дня народження І.Я. Франка  "Кохання у житті та 

творчості письменника"; 

- святкування Дня святого Валентина у гуртожитку № 4 (15.02.2016 р.); 

- День рідної мови. «Збережемо наш скарб – рідну мову»  – під таким 

гаслом пройшов літературний вечір в гуртожитку № 6 присвячений 

Міжнародному дню рідної мови (25.02.2016 р.); 

- Конкурс млинців «Весела Масляна» у гуртожитку № 6. Відповідальні 

куратори доц. Кузьміна Г.І., доц. Тернова О.М. (10.03.2016 р.); 

- народне свято зустрічі весни. Історія, традиції та сучасність. У 

гуртожитку № 4. Відповідальні куратори доц. Іщенко О.В., доц. Ляшок І.О. 

(11.03.2016 р.); 
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- вікторину «Чи знаєте ви Івана Франка?». В бібліотеці гуртожитку № 4 

куратор групи БТЕ-13 доцент Борисенко Ю.В. розбила студентів на дві 

команди: «Фенікс" (група БТЕ-13) і "Журавлики" (групи БХТ-15 і БТЕ-12). 

Вікторина пройшла цікаво і активно; з невеликим відривом перемогла команда 

«Журавлики» (16.03.2016 р.); 

- літературний вечір в гуртожитку № 6 присвячений Дню поезії.  У 

виконанні студентів та викладачів кафедри промислової фармації лунали вірші 

А. Ахматової, М. Гумільова, Б. Пастернака, Л. Костенко та інших відомих 

майстрів поетичного слова. (21.03.2016 р. ); 

- Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. У вестибюлі 

гуртожитку № 6 відбулося відкриття виставки-конкурсу плакатів, присвяченого 

Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом. Студенти, в своїх роботах 

показали ставлення до проблеми глобального поширення хвороби, заходи 

профілактики. Кращі плакати представили студенти гр. БХФ 1-13 і БХФ 2-13 

(куратори доц. Куришко Г.Г., доц. Тарасенко Г.В.) 24.03.2016 р. тощо. 

 

Трудове виховання студентів факультету ХБТ проводилося в рамках  

участі у суботниках з благоустрою території: парку Слави (08.04.2016 р.). 

У звітному періоді не було встановлено порушень умов проживання 

студентами у гуртожитках. 

Студенти факультету протягом звітного періоду відвідали ряд підприємств, 

виставок та форумів: 

- єдиний в Україні завод з повним технологічним циклом виробництва 

препаратів інсуліну «Індар». Завод є національним лідером у допомозі людям з 

цукровим діабетом і соціально значимими захворюваннями 17.02.2016 р.; 

- Баришивський шкіряний завод ТОВ «Торговий Дімі Райсінг» 

21.02.2016 р.; 

- ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Enamine» – одну з 

найбільших в Україні компаній, що займається науковими дослідженнями та 

розробкою методик синтезу хімічних сполук для фармацевтичної галузі та 
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сільського господарства. Серед головних пріоритетів компанія виділяє 

підтримку молодих перспективних хіміків та біологів 23.02.2016 р.; 

- сучасніше виробництво антибіотиків на ПАТ «Київмедпрепарат». Ця 

подія відбулась в рамках двостороннього договору про співпрацю між 

університетом та підприємством та за сприянням виконавчого директора 

Яцюка О.М. 26.02.2016р.; 

- ПАТ «Фармак» - сучасне вітчизняне підприємство по виробництву 

лікарських  препаратів 18.03.2016 р.; 

- конгрес індустрії краси - головну подію Beauty індустрії України 

23.03.2016 р..  

- виставку «ПАК ЭКСПО» в місті Києві14.04.2016 р. 

 

На факультеті дизайну виховна робота проводилась у складному і 

багатогранному процесі підготовки сучасних дизайнерів, формуванні їх 

світогляду, моральних якостей та естетичних смаків, у якій брали активну 

участь викладачі кафедр факультету у тісній співдружності зі студентською 

радою самоврядування факультету.  

Так студенти і науково-педагогічні працівники брали участь і відвідали 

виставки, галереї, фестивалі, семінари, лекторії, олімпіади, круглі столи, 

дискусії, покази: 

- концерт Вадима Крищенка до Дня народження Т.Г. Шевченка, 

березень 2016; 

- виставка «Яворівські візерунки», Музей гетьманства на Подолі, 

19.10.2016; 

- національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України. 

Виставка тюльпанів, 1-2.05.2016. 

- виставка «Ювелір Експо Україна», 13.11.2015, 12.05.2016; 

- відвідування персональної виставки професора Гули Є.П., (бібліотека 

ім.. Сухомлинського), лютий 2016; 

- виставка робіт М. Примаченко в Мистецькому Арсеналі, лютий 2016; 
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- вебінар «САПР ГРАЦІЯ», 27.01.2016; 

- зустріч з дизайнером Іващенко Т.І., «Мода як бізнес» 15-18.03.2016; 

- зустріч з дизайнером ДжованніОтенелло (Італія), «Щотаке 

креативність?», 21.03.2016; 

- зустріч з українським дизайнером В. Гресь, 18.04.2016; 

- майстер-клас з працевлаштування, відкриття бізнесу, 09.04.2016; 

- майстер-клас Д. Посреднікової, яка є випускницею London College of 

Fashion, 10-18.05.2016; 

- міжнародний форум з хутра FUR  FUTURES  UKRAINE, 07.04.2016; 

- покази колекцій одягу в рамках «Ukrainianfashionweek» 18.-

19.03.2016; 

- виставка авторських робіт з живопису Мусієнка В.О. у м. Корсуні-

Шевченківському; 

- Національний музей українського народного декоративного 

мистецтва, жовтень 2016; 

- фестиваль писанок на Софійській площі; 

- виставка «BABY EXPO»,23.03.2016; 

- науково-практичний семінар «Ефективне проектування виробів легкої 

промисловості на основі САПР «Грація», 24.03.2016. 

- створення новорічних вітальних листівок пораненим військовим та на 

фронт, грудень 2015 – січень 2016; 

- передача студентських картин благодійній організації «Добродії» для 

реалізації на благодійсність і придбання ліків для АТО, березень 2016; 

- розпис стін у відділенні для недоношених немовлят в ОХМАДИТ, 

грудень 2016; 

- створення вітальних листівок дітям хворим на рак в інституті рака; 

- ІІІ Всеукраїнська трієнале книжкової графіки, 2013-2016, 

Центральний будинок художника, 18.03.2016. 

- міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал 2016», Мистецький 

Арсенал, 23.04.2016. 
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- відкриття виставки колекціонера одягу Іванової Л.І. в музеї Києва, 4-

6.02.2016; 

- XVI Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани», 

30.05.2016-04.06.2016р. 

- всеукраїнська фотовиставка «Гаряча Крига» в рамках конкурсу 

молодих дизайнерів «Печерські каштани», 30.05.2016-04.06.2016р.; 

- всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму 

«Легка промисловість», секція «Дизайн та моделювання костюма»; 

- показ колекцій в рамках 26-го Міжнародного Фестивалю моди «Київ 

Фешн» переможців Міжнародного конкурсу «Печерські Каштани», «Сузір'я 

Каштан» в рамках проекту «FashionDefileAwards» 2016р., м. Київ, Виставковий 

центр «КиївЕкспоПлаза». 

 

Понад 20 викладачів факультету в Україні і за кордоном взяли участь у 68 

виставках, де було виставлено більше 360 робіт. 

Щотижня зі студентами проводились бесіди: енергозбереження в 

гуртожитку і на території університету, безпека руху на вулицях в умовах 

ожеледиці та утворення бурульок на карнизах будинків, підготовка до участі в 

студентській науковій конференції, результати заліково-екзаменаційної сесії та 

модульного контролю, соціальна позиція студента, дбайливе ставлення до 

майна в гуртожитку та університеті, екологічна чистота довкілля, доброзичливе 

ставлення та дотримання субординації в спілкуванні студентів і викладачів, 

етапи професійного росту під час навчання у вищій школі, необхідність і 

правила користування модульним середовищем, правила сумісного проживання 

в гуртожитку, необхідність фізичної культури, підготовка до державного 

іспиту, екологічний стан довкілля, техніка безпеки в гуртожитку, перспективи 

професії дизайнера, участь України в космічних процесах, про особисту 

безпеку під час травневих свят. 

62 студенти заохочувались і брали участь в конкурсах: «Сузір’я каштан», 

«Печерські каштани», серед них 9 призерів. 
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Усього у звітній період 35 кураторів зі студентами 74 академічних груп 

брали участь і відвідали 184 виставки, галерей, фестивалів, семінарів, лекторіїв, 

олімпіад, круглих столів, дискусій, показів і 138 тематичних бесід. 

На виконання відповідних наказів, розпоряджень і заходів 48 студентів 

брали участь у забезпеченні безпечного функціонування університету у зв’язку 

з погіршенням погодних умов. Проведено акції двомісячника благоустрою «За 

чисте довкілля» та «День Києва», де брали участь 67 студентів і співробітників 

на прибиранні території університету 

Куратори груп раз на місяць відвідують гуртожиток, де проводять бесіди 

зі студентами і вирішують поточні питання. 

Заступники декана з виховної роботи раз на місяць проводять 

інструктивні наради з кураторами груп (останній четвер місяця). 

За звітний період основний наголос у виховній роботі на факультеті 

економіки та бізнесу покладався  на активізацію студентів через їх залучення до 

студентського самоврядування та використання інституту кураторства для 

адаптації молоді до університетського життя.  

Щомісяця проводились зустрічі з кураторами груп з метою координації їх 

діяльності у виховному процесі студентів. Першокурсники разом з кураторами 

відвідали музей та бібліотеку КНУТД. Додатково зі студентами були проведені 

тематичні бесіди з історії України та її культури, зокрема відзначені День 

освітянина, День працівника фізичної культури і спорту, річниця визволення 

України від фашистських загарбників, День української писемності та мови, 

Міжнародний день студента, День пам’яті жертв голодомору, Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом, День пам’яті Т.Г. Шевченка, Всесвітній день здоров’я, 

День Землі, річниця аварії на Чорнобильській АЕС, День пам’яті та 

примирення, День Перемоги, День науки, День вишиванки, Всесвітній день 

охорони навколишнього середовища. 

18 березня 2016 р. у Львівському інституті економіки і туризму відбулася 

підсумкова студентська науково-практична конференція ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Туризм», 
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основною метою якого є пошук обдарованої студентської молоді та створення 

умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів. 

Рішенням галузевої конкурсної комісії до участі у підсумковій науково-

практичній конференції були запрошені 21 студент з вищих навчальних 

закладів Києва, Харкова, Дніпропетровська, Луцька, Чернівців, Львова, Черкас, 

Запоріжжя, Полтави, Івано-Франківська та Тернополя. До числа запрошених на 

підсумкову студентську науково-практичну конференцію потрапила і студентка 

факультету економіки та бізнесу Київського національного університету 

технологій та дизайну Литвиненко Аліна Олександрівна. На підставі відкритого 

обговорення наукових робіт та наукових доповідей учасників науково-

практичної конференції, за участь в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з напрямку «Туризм», Литвиненко Аліна була 

нагороджена дипломом ІІІ ступеня. 

4 квітня 2016 року студенти кафедри менеджменту взяли участь у 

другому турі ІІІ Міжнародної олімпіади з менеджменту, яка проводиться в 

рамках Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості». 

Захід проводився у Національному технічному університеті «Київський 

політехнічний інститут». Ініціаторами олімпіади є Міжнародна гільдія 

професіоналів якості і Клуб лідерів якості країн Центральної та Східної Європи 

за сприяння Української асоціації якості. Переможцями олімпіади стали 

студенти нашого університету Стоцька Надія (гр. БІО-1-12) та Копа Аліна (гр. 

БІО-2-12). Диплом Лауреата отримав Лисенко Богдан (гр. БІО-2-12). 

13 квітня 2016 року студенти ФЕБ відвідали зустріч з представниками 

Національного університету оборони України з питань військової підготовки 

студентів за програмою підготовки офіцерів запасу та змін в військовому 

законодавстві України, щодо проходження військової служби. 

07.06.16 були проведені збори старост груп з питань кримінальної 

відповідальності за хабарництво. 

Протягом року основний наголос робився на реалізацію програми 

енергозбереження. Студентами-мешканцями гуртожитків були виконані роботи 
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з ущільнення вікон та дверей для утеплення житлового фонду перед 

опалювальним сезоном.  

Студенти факультету брали участь в громадських роботах як на території 

університету, так й в загальноміських акціях. Зокрема студенти залучались до 

підготовки гуртожитків до поселення, брали участь в 

загальноуніверситетському заході «День довкілля» в КНУТД (16.04.16), 

висадили декілька дерев на території університету та привели закріплені 

території факультету та гуртожитків до належного санітарного стану.  

У зв’язку зі святкуванням Міжнародного дня Землі 19 та 21 квітня 2016 

року було організовано збирання та складування макулатури для подальшого 

відвантаження на переробку. 

Разом з викладачами факультету Шульгою В.М. та Мурованою Л.В. 

студенти продовжують опікувати та відвідувати з благодійницькою місією 

дитячі будинки. 05.03.2016р. співробітники КНУТД разом з фондом 

«Благодир» відвідали дитячий будинок «Пролісок». 23 травня 2016 року у 

київському міському госпіталі відбувся благодійний концерт «Мелодії серця» 

за участі народного вокального ансамблю «СМАЙЛ», де брала участь 

студентка групи МгЕП-1-15 Антоніна Скорятина. 

Проводилась підготовка до «Дня донора» та проведена роз’яснювальна 

робота серед студентів щодо важливості цього заходу. 17-18 травня 2016 року в 

Київському національному університеті технологій та дизайну пройшов «День 

донора», в якому активну участь брали студенти та викладачі ФЕБ. 

Студенти факультету активно приймають участь в творчому житті 

університету, постійно виступають в концертних програмах, беруть участь в 

культурних, освітніх, громадських та спортивних заходах. Для залучення до 

участі в мистецьких заходах студенти факультету прийняли участь в зустрічі з 

керівниками творчих колективів. Так студенти факультету відвідували всі 

культурно-масові заходи: Шевченківські дні в Українському домі (09.03.16); 

виставу «Вечори на хуторі близь Диканьки» за участі учасників театральної 

студії та народного ансамблю естрадного танцю «БУМ» Центру культури та 
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мистецтв КНУТД (21.03.16); виставу «О. Генрі. Прості історії», яку підготувала 

Театральна студія Центру культури та мистецтв (05.05.16); урочистий концерт в 

рамках VIII Міжнародної пасхальної асамблеї - 2016 «Духовність єднає 

Україну» (11.05.16); звітний концерт народного ансамблю естрадного танцю 

КНУТД «СМАЙЛ» (06.06.16).  

2 квітня 2016 року за ініціативи Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Київської міської державної адміністрації, під аркою Дружби народів 

відбувся перший відкритий фестиваль сміху «KYIV OPEN SMILE», в якому 

молодіжна творча делегація Київського національного університету технологій 

та дизайну була найчисельнішою. В акції активну участь взяли студенти ФЕБ. 

12.04.16 за підтримки Студентського парламенту Київського 

національного університету технологій та дизайну викладачі та студенти ФЕБ 

взяли участь в майстер-класі з бальних танців від фіналістів "Танцюють всі!" та 

"Танці з зірками", майстрів спорту Віталія Загоруйко та Ганни Олефіренко. 

17.05.16 року відбувся фінал конкурсу «Міс та Містер КНУТД 2016». За 

титул короля та королеви нашого університету боролися 6 дівчат та 6 хлопців, а 

переможцем стала студентка ФЕБ Хачатрян Аліна. Також були відзначені 

студенти ФЕБ Безцінна Яна - Міс Оригінальність та Притуленко Артем - 

Містер Зухвалість. 

В травні 2016 року в університеті пройшла перша квест-гра «Таємниці 

бібліотеки», в якій брала участь команда студентів групи БІО-1-12. У процесі 

гри студенти краще познайомились з бібліотекою та її фондами. 

Студенти факультету, в якості моделей, взяли активну участь в 

Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани» та відвідали 

майстер-клас Голови Міжнародного Фонду культурного співробітництва Влади 

Литовченко в рамках цього конкурсу. 

Залучення студентів до занять спортом, відбір до збірних команд, 

популяризація здорового способу життя – основна мета всіх змагань, які 

проводяться в університеті. 
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3 березня 2016 року в стрілецькому тирі КНУТД відбувся турнір з 

кульової стрільби, в якому студент гр. БОА-2-12 Липовенко Микола 

Олександрович посів 3 місце. 

В травні 2016 року відбувся турнір з міні-футболу серед студентів 

КНУТД, в якому брали участь декілька команд факультету, дві з яких стали 

переможцями змагань: команда «БМР-1-13» зайняла перше місце, друге місце 

посіла команда «777». 

Виховна робота факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій 

(МКТ) проводилась за усіма напрямами виховної роботи КНУТД 

міжособистісного спілкування між студентами та студентами і викладачами та 

обговорення поточних питань. 

Протягом року проводилося регулярне відвідування занять деканом, заст. 

декана, кураторами груп.  

На факультеті МКТ правове, трудове, естетичне і патріотичне виховання 

студентів реалізовувалося через відвідування концертів, виставок, музеїв та 

театрів та різних заходів: 

- відвідування святкового пасхального концерту «Духовність єднає 

Україну» (11.05.2016 р.); 

- відвідування прем’єри вистави «О. Генрі…ПРОСТІ ІСТОРІЇ» 

(05.05.2016 р.); 

- відвідування музею авіації в Жулянах (студенти гр.БІТ1-13 і  БІТ2-13 

з куратором Астістовой Т.І. 10.02.2016 р.); 

- відвідування ботанічного саду ім. Гришка «Виставка магнолій». 

(студенти гр. БА2-13, куратор Ківа І.Л., гр. БІТск1-14, куратор Волівач А.П. 

16.04.2016 р.); 

- вшанування пам’яті загиблих, покладання квітів у Парку слави, 

відвідування музею ВВВ (гр. БАК1-13, куратор Здоренко В.Г., гр. БАК1-14, 

куратор Пилипенко Ю.М., гр. БІТ1-14, куратор Резанова В.Г., гр.. БІТ2-13, 

куратор Астістова Т.І. 09.05.2016 р.); 
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- Мистецький Арсенал, фестиваль культур «Етно Світ». (гр. БАК1-12, 

куратор Лісовець С.М.,  гр. БІТ2-13, куратор Астістова Т.І. 15.05.2016р.) 

- відвідування театру І. Франка вистава «Назар Стодоля» (гр. БА2-13, 

куратор Ківа І.Л. 18.01.16 р.); 

- збір іграшок, Благодійна акція до «Дня захисту дітей» (студенти гр. 

БА1-13, куратор Здборенко  В.Г.); 

- благодійний концерт творчих колективів Центру культури та 

мистецтв КНУТД у військовому госпіталі (22.04.2016 р.); 

- до святкування Всесвітнього дня Землі 22.04.2016 р. студенти 

факультету взяли участь у інформаційно-просвітницької акції «Заощаджуй 

енергію – зберігай довкілля» (гр.. БЕМ-13 – Бабенко М., Гопко М., Зімін К., 

каменський Р., Карпік О., Чагін А., Боярін А., Скиба В.). 

 

Протягом року трудове виховання студентів факультету реалізовувалося 

за рахунок участі суботниках: прибирання території, закріпленою за 

факультетом;  «День довкілля». Прибирання та посадка квітів біля гуртожитку 

№ 7 (квітень 2016 р.). 

Для реалізації завдань фізичного виховання та утвердження здорового 

способу життя студентів деканат МКТ разом з викладачами кафедри фізичного 

виховання та кураторами активно залучали до спортивних секцій КНУТД 

студентів, проводилися бесіди виховного характеру щодо шкідливості 

тютюнопаління, вживання алкоголю. Студенти факультету МКТ беруть 

активну участь у спортивному житті університету: 

- участь Фастова Сергія у чемпіонаті світу з пауерліфтингу І місце (гр. 

БА 2-13); 

- збірна КНУТД з футболу: Тріус Семен (гр. БА2-13), Кульбабка 

Руслан, Логойда Ростислав (гр. БЕМ-12), Петросян Євген (гр. БІТ2-13), 

Федоренко, Старожук, Корнієнко (гр. БА1-13); 

- збірна КНУТД з міні-футболу (команда «Воїни світла»): Мостіпан 

Олександр, Подлозний Дмитро, Цинко Василь (гр. БА2-13); 



105 
 

- Гажівський Андрій, змагання з бадмінтону серед вузів Печерського 

району І місце (гр. БА1-14); 

- Міні-футбол. Першість КНУТД серед студентів (з 18 по 29 квітня). 

 

Нещодавно створений факультет підприємництва та права як і всі 

факультети університету активно залучав студентів до всіх виховних заходів, 

що відбувалися в університеті. 

Виховна робота на факультеті ринкових, інформаційних та інноваційних 

технологій (м. Черкаси) здійснювалась відповідно до плану  виховної роботи. 

Так в рамках реалізації напряму національно-патріотичного та громадського 

виховання на факультеті проведені урочисті свята (День знань, День 

працівника освіти, День студента, Новий рік, День захисника Вітчизни, День 

закоханих, Міжнародний жіночий день), відвідування ветеранів та привітання 

ветеранів Другої світової війни, проведення Дитячого новорічного свята.  

На факультеті правове виховання здійснювалося за допомогою 

ознайомлення студентів із правилами поведінки при проведенні культурно-

масових заходів на факультеті. У рамках реалізації завдань трудового 

(екологічного) виховання студенти брали участь у благоустрої території і 

навчальних приміщень. 

У плані морально-етичного та художньо-естетичного виховання студентів 

факультету за звітний період були проведені: благодійна акція по збору коштів 

для онкохворих дітей, «Дня деруна» (24.05.2016р.). Студенти факультету взяли 

участь у міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани» 

(Студентка гр.ЗЧШ 1-13 Хан-Самарська О. номінація «Аксесуари» - ввійшла у 

півфінал; Студентка гр. СЧШ 1-11Топор І. номінація «Купальники»); «Гаряча 

крига» (студенти гр. БЧД 1-13, БЧД 1-15: Стасюк М., Задворний Р., Шведенко 

О., Фещенко В. (04.06. 2016р.). Крім того, за звітній період студенти відвідали: 

виставки новітніх тенденцій в інтер'єрі, що представляє меблі, світло, декор, 

домашній текстиль і декор вікна, КIFF 2016; Персональної виставки Марії 

Фізер «Від «А» до «Я»»; Обласна художня виставка «Червоне». 
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Організаційну та інформаційну підтримку міжнародної співпраці в 

університеті покладено на відділ міжнародних зв’язків. Працівники відділу 

проводить інформаційно-пошукову, аналітичну діяльність та методичну 

допомогу факультетам та підрозділам університету у реалізації стратегії 

залучення іноземних студентів до навчання в університеті, здійснює 

організаційну підтримку процесу їхнього навчання та перебування в Україні. 

Протягом звітного періоду іноземні студенти та слухачі підготовчого 

відділення відвідали близько 20-ти масових заходів, серед яких екскурсії по 

місту, Національний музей  Історії України у Другій Світовій війні, до 

меморіалу Вічної Слави, національного Ботанічного саду ім. М.Гришка, 

Національного  музею медицини України. Цікавим було ознайомлення з 

роботою Київського Палацу дітей та юнацтва, зокрема з агенцією «Юнпрес», 

художньою галереєю «Дім Миколи» та іншими творчими дитячими та 

юнацькими  колективами, а також виставкою малярства художниці Євгенії 

Гапчинської. Яскраві спогади залишили урочисте відкриття Всеукраїнської 

новорічної ялинки на Софіївському майдані та новорічна шоу-вистава «У 

пошуках зими» (у КПДЮ). 

У рамках Шевченківських днів слухачі брали участь у Всеукраїнському 

відкритому уроці «Шевченко і сучасність» (в Українському Домі), відвідали 

Національний музей Т.Г.Шевченка, де відбувся  звітний концерт хору 

«Гаудеамус» Київського університету ім. Б. Грінченка, а також відвідали 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, де відбувся 

культурно-освітній захід «Музейна весна». 

Слухачі підготовчого відділення прихильно ставляться до мистецтва. 

Національний театр опери і балету ім. Т.Г. Шевченка та Національна 

філармонія України (Колонний зал ім. М.В. Лисенка) – улюблені місця їхнього 

відпочинку. Велике враження залишилось від  концерту  «Молодь пам’ятає»,  

присвячений 30-річчю Чорнобильської аварії, що відбувся в Національному 

залі органної та камерної музики, а також виступ Київського муніципального 
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хору «Київ» під керівництвом М. Говдича ,з Великодньою програмою у 

приміщенні кірхи св. Катерини. 

Наші слухачі цікавляться життям української молоді, тому із 

задоволенням приймають запрошення позашкільних установ та шкіл, де у 

позааудиторний час спілкуються в процесі практичних занять, майстер-класів, 

культурно-масових заходів тощо. Так, запам’ятався фестиваль творчості в 

художній школі № 1 (м. Ірпінь, Київської обл.) та екскурсія в майстерню 

Заслуженого художника України,  Заслуженого художника Хорватії, члена 

Національної Спілки художників  України Костянтина Могилевського і  

спілкування з маестро. 

Студенти-іноземці протягом звітного періоду залучалися до участі в 

загальноуніверситетських культурно-масових заходах (Екскурсія до музею 

КНУТД, засіданні наукового студентського гуртка «Країни та люди», в 

міжнародному пісенному фестивалі творчої молоді та студентів «ДОЛЯ», в 

святковому концерті, присвяченому Міжнародному Дню студента, в 

Міжнародному фестивалі «Печерські каштани» тощо). 

Співробітники відділу міжнародних зв’язків спільно з викладачами 

кафедри фізичного виховання та здоров’я залучали іноземних студентів до 

участі у спортивному житті університету. У виховному процесі студентської 

молоді в КНУТД чільне місце займає  діяльність кафедри філософії, політології 

і українознавства.  

На кафедрі філософії, політології і українознавства постійно приділяється 

увага використанню виховного потенціалу навчальних дисциплін, які формують 

у студентів філософську світоглядну позицію, пізнавальну активність і культуру 

розумової праці, національну самосвідомість, патріотизм, соціальну активність 

та відповідальність. 

Уся система заходів культурно-оздоровчої роботи кафедри фізичного 

виховання та здоров’я спрямована на підтримку та зміцнення здоров'я, 

формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя 

студентів, забезпечення високого рівня фізичного стану протягом усього 
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періоду навчання, виховання інтересу та потреби до систематичних занять 

фізичними вправами. 

 Основою фізичного виховання студентів протягом звітного періоду були 

навчальні заняття та позааудиторна спортивно-масова робота, яка 

реалізовувалася через діяльність різних спортивних клубів та участь у 

спортивних змаганнях з футболу, футзалу, волейболу, з настільного тенісу, 

баскетболу, бадмінтону, шахи. Розпочав роботу стрілецький тир та разом з ним 

і секція з стрільби. 

Збірні команди КНУТД прийняли активну участь в Спартакіаді «Під 

золотими куполами печерська»: 

Одним з важливих підрозділів університету, який проводить виховну 

роботу у напрямі національно-патріотичного виховання студентів, є музей 

історії КНУТД. Так за звітний період ним організовано та проведено 23 

екскурсії у музеї та на виставки м. Києва. Основні з них: 

- виставка присвячена життю та творчості видатного художника 

Врубеля; 

- виставки, яка присвячена життю та творчості  Реріха; 

- виставка плакатів в рамках конференції: «Енергоефективний 

університет»; 

- виставка студентських робіт, яка присвячена Новому року;  

- презентація графічних робіт студентів-фіналістів конкурсу плакатів на 

тему “ЗБЕРЕЖИ ENERGY“; 

- фото-виставка «Україна-Словаччина – студентський об’єктив»; 

- виставка студентських робіт Будинку моделей до конкурсу «Сузір’я 

Каштан»; 

- виставка «Народна символіка в сучасному світогляді»; 

- виставка, присвячена святкуванню Дня народження Т.Г.Шевченка; 

- виставка до 30-ліття трагедії на Чорнобильській АЕС; 

- виставка «Конкурс текстилю» в програмі університету «Київські 

каштани». 
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Виховна та культурно-просвітницька робота є одним із пріоритетних 

напрямів діяльності бібліотеки (НТБ), яка спрямована на популяризацію 

культурної спадщини держави, виховання національної, морально-етичної 

свідомості користувачів бібліотеки. Працівниками бібліотеки проводилися 

заходи, що сприяли пропагуванню та розкриттю через книгу змісту 

загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини. 

Виходячи з цього, проводились культурно - просвітницькі заходи, до яких 

залучалися науково-педагогічні працівники та студенти університету; 

організовувалися зустрічі з воїнами АТО, поетами; продовжена робота по 

висвітленню знаменних дат та подій у житті країни, літератури, мистецтва; 

організовувалися книжкові виставки, читацькі зустрічі, бесіди та інші 

бібліотечні заходи. 

Провідними формами виховної та просвітницької роботи є традиційні та 

віртуальні книжково-ілюстративні тематичні 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.  

Коледж КНУТД. Виховна, національно-патріотична та культурно-

просвітницька робота в коледжі КНУТД проводилась згідно Державної 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та згідно 

плану заходів щодо її реалізації.  

Студенти Коледжу КНУТД приймали активну участь у конкурсах, 

виставках, а саме: 

- конкурс соціального плакату «Збереження навколишнього 

середовища», 1 призове місце; 

- конкурс веб-сайтів навчальних закладів (коледжі, технікуми, 

професійно-технічні заклади освіти), 3 місце; 

- відкритий чемпіонат України з перукарського мистецтва, 1, 2 місце; 
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- виставка творчих робіт студентів 1-го курсу спеціальності «Дизайн» 

на базі Коледжу, 33 учасники; 

- Ярмарок професій в Обухові; 

- 7  міжвузівська фотовиставки-конкурс «Гаряча Крига» на базі 

КНУТД, два 3 місця; 

- конкурс «Кращий за професією» серед студентів 3-4 курсів 

спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» на базі 

Коледжу, 70 учасників; 

- Коледж КНУТД було нагороджено Золотою медаллю та Дипломом до 

неї у номінації «Кращий дизайн офіційного сайту вищого навчального 

закладу». 

 

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД. 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. 

У 2015-2016н.р. у коледжі проведено ряд заходів, які сприяють 

вихованню у молоді творчого мислення, естетичних поглядів, смаків та 

ґрунтуються на народних традиціях і патріотизмі, любові до коледжу та 

України. 

 Виховний процес у коледжі органічно переплітається з навчанням 

студентів, опануванням основами наук, багатством національної і світової 

культури. Серед  педагогів коледжу давно утвердилась думка, що успіх 

виховного процесу залежить від стосунків між викладачем та студентом, які 

повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового 

партнерства. 
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 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. 

 У коледжі активно проводиться волонтерська діяльність (плетіння 

маскувальних сіток, пошиття білизни, відвідування поранених бійців у 

госпіталі).   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. 

Чернігівський промислово-економічний коледж КНУТД. Система 

виховної роботи проводиться відповідно до визначених пріоритетних напрямів 

виховання з урахуванням специфіки навчального закладу та його традицій, а 

також інтересів, потреб, індивідуальних особливостей студентів та їх 

спеціалізації.  В основу підходу до організації виховного процесу в коледжі 

покладено комплексне планування виховної роботи усіма підрозділами з 

орієнтацією на розвиток здібностей, обдарувань студентів, істотне підвищення 

престижу інтелекту та загальної культури студентів. 

Важливою ланкою виховного процесу у коледжі є робота кураторів груп. 

Для підвищення їх фахового та інтелектуального рівня впродовж року 

працювало методичне об’єднання кураторів навчальних груп. Для потреб 

кураторів розроблено комплекс методичної та інформаційної допомоги, 

сценарії та рекомендації. Важливе значення у роботі методичного об’єднання 

займає вивчення і впровадження кращих технологій у виховній роботі. 
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У навчальному закладі відповідно до діючого законодавства з охорони 

дитинства ведеться соціальний захист студентів пільгових категорій. Особлива 

увага приділяється студентам, які мають статус сироти. Зараз у коледжі їх 

навчається 10. З них 4 студентів знаходяться під опікою. Усі студенти-сироти 

постійно отримують психологічну підтримку, особливу увагу з боку кураторів 

груп, вихователя гуртожитку, а також одержують усі належні виплати згідно 

чинного законодавства. У коледжі навчаються  3 студентів-інвалідів та 11 

студентів з малозабезпеченої сім’ї (кількість постійно змінюється).  Ці студенти 

також отримують усі належні виплати. 

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 17 гуртків та 3 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.       

 

6.4. Рейтингове оцінювання діяльності НПП 

З метою планування, обліку та об’єктивної оцінки діяльності науково-

педагогічних працівників університету і посилення мотивації науково-

педагогічних працівників протягом багатьох років в університеті здійснюється 

рейтингова оцінка результатів діяльності НПП.  

Підрахунок рейтингу проводиться автоматизовано шляхом створення 

інформаційної бази даних кафедр та факультетів (інститутів) за системою 

показників визначеним  «Положенням про рейтингове оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників університету». 
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Об’єктами рейтингового оцінювання є такі види діяльності: навчальна, 

наукова, методична, організаційна,  що є невід’ємною складовою освітньої 

діяльності університету. Факт виконання робіт за видами, заносяться НПП до  

електронної форми звіту.  

Наукова, методична та організаційна діяльність розподіляється, виходячи 

з актуальності окремих видів робіт, на поточний навчальний рік,  в окремих 

випадках, їх обсяг може бути перерозподілений. Усі види робіт виконуються 

згідно з індивідуальним планом роботи науково-педагогічного працівника, 

графіком освітнього процесу та розкладом занять.  

Структура фактичного виконання видів діяльності науково-педагогічних 

працівників та рівень виконання нормативних показників проілюстровано на 

рис. 6.4.1-6.4.2. 

 

 

Рис. 6.4.1. Структура фактичного  виконання видів діяльності НПП 

КНУТД у 2014-2015 н.р. 

 

навчальна 
робота 
55,24%

наукова 
робота
15,69%

методична 
робота
24,33%організа-

ційна робота
4,73%

2014-2015 н.р.
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Рис. 6.4.2. Структура фактичного виконання видів діяльності НПП КНУТД   

у 2015-2016 н.р. 

 

Керуючись рекомендаціями МОН України (лист №1/9-126 від 13 березня 

2015 р.) максимальна частка обсягу навчальної роботи у порівнянні з минулим 

роком зменшилась 11% (з 900 год. до 800 год. в середньому на НПП по 

університету).  Перерозподіл годин здійснився за рахунок збільшення обсягу 

виконаної роботи з наукової та організаційної діяльності, рівень виконання 

методичної роботи мав незначний спад.  

Рейтингове оцінювання дає можливість підсумувати по закінченню 

навчального року результати виконаної роботи і оцінити діяльність кожного 

науково-педагогічного працівника. Оцінка результативності праці 

диференціюються за науковим ступенем та вченим званням. Аналізуючи 

результати рейтингового оцінювання діяльності НПП університету було 

виділено такі групи працівників: перспективні, успішні, достатньо успішні та 

проблемні (табл. 6.4.1, рис. 6.4.3).  
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Таблиця 6.4.1 

Структура штатних НПП КНУТД за групами успішності  

(за результатами рейтингового оцінювання 2015-2016 н. р.) 

 

№ 

п/п 

Групи НПП Рейтингова 

оцінка 

Кількість 

НПП, осіб 

Структура, % 

1 Перспективні 1,5≥R≥2 62 14,1 

2 Успішні 1,5>R≥1,2 97 22,04 

3 Достатньо успішні 1,2>R>1 198 45 

4 Проблемні  R≤1 83 18,86 

5 ВСЬОГО  440 100 

 

Результати рейтингу НПП є відкритим і доступним на сайті Університету 

у розділі «Доступ до публічної інформації».  

 

Рис. 6.4.3. Якісна структура НПП за результатами рейтингового 

оцінювання діяльності за  2015-2016  н.р. 

 

Рейтингова оцінка результатів діяльності НПП вирішує питання 

контролю результатів діяльності науково-педагогічного персоналу, а також 

виконує завдання мотивації працівників до підвищення продуктивності їх 

роботи. Також рейтингове оцінювання дає можливість оцінити результати 

діяльності НПП за факультетами (рис.6.4.4) 
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Рис. 6.4.4. Структура перспективних НПП за рівнем успішності за 

факультетами 

 

Проведення щорічного рейтингового оцінювання в університеті сприяє: 

створенню інформаційної бази для аналізу і оцінки результатів діяльності 

викладачів, кафедр і факультетів (інституту); визначення кращих показників; 

посилення зацікавленості науково-педагогічних працівників у підвищенні своєї 

професійної кваліфікації, освоєнню передового педагогічного досвіду, 

творчому підході до процесу викладання; забезпеченню більшої об’єктивності 

оцінювання якості діяльності викладачів за рахунок повноти та достовірності 

інформації. 

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 підставою для перегляду умов 

контракту аж до звільнення із займаної посади. Результати рейтингового 

оцінювання затверджуються наказом по університету  та доводяться до відома 

усіх НПП. 

МКТ; 11%

ФРІІТ;  3%ПП; 20%
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6.5. Редакційно-видавнича справа 

Редакційно-видавничий відділ є структурним підрозділом університету і 

розвивається завдяки праці колективу, підтримці керівництва університету та 

співпраці з усіма його підрозділами. 

Основною діяльністю редакційно-видавничого відділу є 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 та службової продукції. 

В своїй діяльності керується 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 27.08.2010р.№796, відповідно до 

спільного Наказу Міністерства фінансів України «Про  затвердження порядків 

надання платних послуг державними та комунальними навчальними 

закладами» від 23.07.2010р.№736/902/758 та на виконання наказу по 

університету. 

Таблиця 6.5.1 

Показники виконання навчальної, наукової, навчально-методичної та 

службової документації редакційно-видавничим відділом за 2016 р. 

 

Назва Примірників Обл.-вид. арк. 

Підручники 239 2360,32 

Навчальні посібники 433 4532,57 

Монографії 341 3813,82 

Навчально-методична література 1490 579,00 

Журнал «Вісник КНУТД» 580 4453,56 

Автореферати 1018 
1018,6 
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Продовження таблиці 6.5.1 

Службова документація(бланки 

наказів, грамоти, реклами 

приймальна комісія та ін.) 

647958 29482,1 

Дрібно-друкарська продукція 

(матеріали конференцій, тези 

доповідей, програми, звіти, 

довідники, нормативно-правовий 

інструментарій, винахідницька 

діяльність та ін.) 

672 7628,18 

 

6.6. Нагороди та відзнаки науково – педагогічних працівників, 

співробітників та студентів університету 

Впродовж 2016 року колектив Київського національного університету 

технологій та дизайну (науково – педагогічні працівники, співробітники та 

студенти) отримували нагороди.  

Університет отримав нагороди: 

- подяку за активну участь у благодійній акції по збору гуманітарної 

допомоги для переселенців, що мешкають у м. Бахмут Донецької області 

(Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації); 

- подяку Київському національному університету технологій та дизайну 

та особисто ректору Івану Михайловичу Грищенку за партнерську підтримку 

ексклюзивної події у світі моди – презентації на Церемонії нагородження 

переможців Fashion Film Festival («FFF-2016»); 

- подяку Української асоціації підприємств легкої промисловості – за 

вагомий внесок у розвиток галузевої освіти і науки, якісну підготовку кадрів, 

підвищення статусу вітчизняного виробника.  
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Грищенко Іван Михайлович - ректор університету нагороджений: 

- орденом «За заслуги» III ступеня (Указ Президента України); 

- почесною відзнакою «20 років Конституції України» (Асоціація 

народних депутатів України); 

- нагрудним знаком «Знак пошани» (Київський міський Голова Кличко 

В. В.); 

- подякою за активну участь і вагомий внесок та ініціативу у здійсненні 

заходів з покращення благоустрою Печерського району міста Києва (Голова 

Печерської районної в м. Києві державної адміністрації); 

- почесним знаком імені Анатолія Тимчика «За зміцнення соціального 

партнерства» (Київська міська організація профспілки працівників освіти і 

науки України); 

- освітянською відзнакою «Кращий освітянин 2015 року» у номінації 

«Засвіти вогонь»; 

- почесною Грамотою «Товариства «Знання» України» – за 

багаторічний розвиток Товариства «Знання України, великий внесок у духовне 

та інтелектуальне збагачення українського суспільства, патріотичне виховання 

молоді; 

- медаллю «Григорій Сковорода» (Національна академія педагогічних 

наук України); 

- медаллю Бориса Грінченка за особистий внесок у розвиток 

університету; 

- почесною Відзнакою Виставкової федерації України «За досягнення у 

виставковій діяльності» III ступеня (президент федерації); 

- 18 квітня 2016 року Грищенка І. М. обрано почесним доктором 

Переяслав–Хмельницького державного педагогічного університету 

ім. Г. С. Сковороди. 
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Науково-педагогічні працівники університету були відзначені нагородами 

як національного, так і міжнародного рівня: 

- професор Каплун В. В. – присвоєне звання  «Заслужений діяч науки і 

техніки України» (Указ Президента України); 

- професор Ольшанська О. В. – грамота за вагомий особистий внесок у 

розвиток вітчизняної готельно-туристичної галузі та підготовку 

висококваліфікованих працівників для індустрії гостинності (рішення 

Верховної ради України); 

- професор Ніколаєва Т. В. – почесний знак «Відмінник освіти»  

Міністерства науки і освіти України; 

- професор Панасюк І. В. –  подяка Міністерства освіти і науки 

України; 

- доцент Чернявський К.В. – Почесна Грамота № 9920100050 Академії 

мистецтв р. Таджикістан за Перемогу у Міжнародному конкурсі «Художники 

за мир»; 

- доцент Чернявський К.В. –  Почесне звання «Заслужений працівник 

культури р. Таджикистан» (посвідчення № 89-У-аз, постанова від 08.2016 р. 

Міністерства культури р. Таджикістан).  

- доцент Чернявський К.В. – медаль «Трудова слава ІІ ступеня» № 509 

Мартіс «Золота Фортуна» Національної академії мистецтв України; 

- доцент Дубрівна А. П. –  медаль «За заслуги в галузі освіти і науки» 

№ 10 Міжнародної академії освіти і науки; 

- доцент Ківа І. Л. – грамота за вагомий внесок у проведення 

VІІІ Всеукраїнської студентської олімпіади «Механотроніка в 

машинобудуванні» (м. Київ); 

- старшому викладачу Сівкової-Салогуб М. Л. – подяка за підтримку 

соціальних ініціатив та вагомий внесок у популяризацію Київського 

метрополітену  Розробка постерів та дитячої книги для Комунального 

підприємства «Київський метрополітен»; 
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- асистентом Фроловим І. розроблено авторську сукню для співачки 

Джамали, яка представляла нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі 

Євробачення-2016 (травень 2016 р.). Пізніше цю сукню було передано до музею 

ABBA The Museum, м. Стокгольм, Швеція; 

- асистент Фролов І. – нагороджений престижною премією української 

фешн-індустрії Best Fashion Awards у двох номінаціях «Відкриття року» та 

«Найкраща fashion-постановка» на VІІ церемонії української премії в галузі 

моди (19 вересня 2016 р., м. Київ); 

- науковий співробітник Сеник І. В. – нагороджена дипломом за 

перемогу у спеціальній номінації Credit Agricole Bank на V фестивалі 

інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2016» проект кафедри «SMART-

фарба» і можливість фінансової підтримки від Фонду науково-технічного 

розвитку України ім. академіка В. Міхалевича.  

 

Студенти університету у 2016 році були переможцями конкурсів, 

олімпіад міжнародного, всеукраїнського рівня. 

• Міжнародного рівня: 

- ІІІ Міжнародна олімпіада з менеджменту якості серед молоді в рамках 

Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості» (3 тур, 

м. Київ): Стоцька Н. – диплом І ступеня переможця; Лисенко Б. , Копа А.  – 

дипломи ІІ ступеня лауреата (наук. керівник доц. С. М. Бондаренко ); 

- ІІІ міжнародний конкурс молодих дизайнерів виробів з хутра 

«REMIX-EURASIA» (м. Санкт-Петербург), магістри факультету дизайну 

Богомазюк Т. і Губаль Н. за участь у конкурсі нагороджені іменними 

сертифікатами міжнародного рівня; 

- XVI Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани» 

(м.  Київ):  Нетикша Я. – Гран-Прі, Найденов В. –  1 місце  «Аскет», Горбань Є. 

–  2 місце   Evgo.new generation, Курач О. – 3 місце  Jean; Сіндарова Л. – 2 місце 

у номінації «Прет-а-порте Де Люкс», Корсінов Р. – 3 місце у номінації «Про-
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Арт»; Созонюк С., Вароді Я., Попович В., Мальченко М. - І місце, Полівчук А. - 

ІІ місце, Нікіфорова К. - ІІІ місце в номінації Макети малюнків для тканин;  

- 39 – Ukrainian Fashion Week Міжнародний конкурс EPSON Digital 

fashion: Кравчук К. – 1 місце, Нетикша Я. – 2 місце, Норець М., Шемейко Т., 

Абраамян А. – лауреати конкурсу; 

- V Міжнародна  науково-практична конференція «Енергоефективний 

університет», конкурс плакату "Збережи ENERGY" в рамках (м. Київ): 

номінація «Альтернативні джерела енергії»: Александров А. – гран-прі, Щука 

В. – І місце ;номінація «Енергозбереження – шлях до майбутнього»: Султан  Я. 

–  І місце, Попова О. – ІI місце; номінація «Оригінальне дизайнерське 

рішення»:   Грінкевич Ю. – ІІ місце;  номінація «Глядацькі симпатії»;  

Загорська  А. – І місце; Повар А., Скалозуб А. – III місце; номінація 

«Альтернативні джерела енергії»: Розуменко І. – ІI місце.  

 

• Всеукраїнського рівня: 

- VІІІ Всеукраїнської студентської олімпіади «Механотроніка в 

машинобудуванні» (м. Київ, листопад 2016): Лебедюк Т., Зіль І., Зубович А. – 

грамота за ІІІ місце командних змагань; 

- всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Легка 

промисловість», секція «Енергоефективність та енергозбереження»: Пилипенко 

В. – І місце, Черниченко Ю.,  Заєць Я. – ІІ місце; 

- XІIІ Міжвузівський новорічно-різдвяний конкурс молодих дизайнерів 

одного образу та декору «Сузір’я Каштан» (м. Київ, КНУТД): номінація 

«Святки»:  Муравицька М. – І місце, Головня Г. – ІІ місце, Мисак С. – ІІІ місце; 

номінація «Новорічний бал»: Назар’єва Є., Лазарчук М., Піддубна О. – І місце; 

Татунець Ю. – ІІ місце, Найдьонов В. – ІІІ місце; номінація «Маскарад»: 

Михалюк К. – І місце, Пушкарьова М., Шумейко Т. – ІІ місце; номінація 

«Декор»: Чук Л. – І місце, Лісіцина Д. – ІІ місце, Стогній Г. – ІІІ місце;  

- VII міжвузівська фотовиставка-конкурс «Гаряча Крига» та 

відеоконкурс «Hot-ice» (м. Київ, КНУТД): номінація «Світ навколо тебе»: 
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Сергієнко Є. – І місце (серії робіт «Пейзаж», «Портрет» і «Перша фотосесія»), 

Збарживецький Е. – ІІ місце (серії робіт «Мудрість» і «Відголоски минулого»), 

Височина Є. – ІІІ місце (серії робіт «Гладь» і «Тиша»), Вовк У. – ІІІ місце (серії 

робіт «Психологічні портрети»), Жиденко А. – ІІІ місце (серії робіт «До мети» і 

«Фортеця»), Стасюк М. – ІІІ місце (робота «Магічний чоловік»), Циганок А. – ІІ 

місце (серії робіт «Спогади Дрездена»);  номінація «Творчий пошук»: Прищепа 

А. – І місце (серії робіт «Аліса в країні чудес»), Радус К. – ІІ місце (серії робіт 

«Світ навпаки»), Бурлакова О. (коледж КНУТД у м. Києві) – ІІІ місце (робота 

«Гармонія форм»), Козир Д. (Чернігівський промислово-економічний коледж 

КНУТД) – ІІІ місце (робота «Лимонна феєрія»), Семченкова О. – ІІІ місце 

(робота «У сутінках недосяжності»), Стасюк М. – (серії робіт «Дощовий 

Лондон» і «Танок»); номінація «Fashion»: Дяченко А. – І місце (серії робіт 

«Fashion»), Дедухіна А. – ІІ місце (серії робіт «Мода»); номінація «Вільна 

тема»: Грицишин О. – І місце (серії робіт «Настрій» і «Нерозлучні»), Терешина 

О. – ІІІ місце (серії робіт «Ксенія» і «Намисто»), Юрченко М. (коледж  КНУТД 

м. Києві) – ІІІ місце (робота «Емоції»); 

- Національний конкурс фоторгафії «Природа» (м. Івано-Франківськ, 

НСФХУ): Сергієнко Є. – лауреат конкурсу; 

- Конкурс Наукових робіт на здобуття іменних премій Delcam: 

Максимчук К.; 

- ІV Конкурс ексклібріса пам’яті Фелікса Кіддера (м. Херсон, 

Херсонська Торгово-промислова палата і ХНТУ, листопад 2016): Карплюк Г.,  

Грицишин О. – ІІ місце, Дяченко А. – грамота за участь; 

- Всеукраїнський кокурс студентських наукових робіт з 

мистецтвознавства (м. Харків, Харківська державна академія дизайну і 

мистецтв, квітень 2016): Созонюк С. – грамота за участь у конкурсі; 

- Всеукраїнський конкурс фешн-фотографії в рамках Всеукраїнського 

дизайн-форуму «ПроDESIGN» (м. Херсон, Херсонський національний 

технічний університет, квітень 2016): Здольнік І. – грамота за участь у конкурсі; 
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- Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Конструювання та 

технології швейних виробів» (м. Київ, КНУТД, 12 - 14 квітня 2016): Губаль Н. – 

І місце, Щербань Л. – ІІІ місце; 

- Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук з напряму «Легка промисловість» (м. Київ, 

КНУТД, травень-червень 2016): Федотова О. – диплом І ступеня вузівського 

конкурсу студентських наукових робіт, ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт; Нагорна Ю. – грамота Української асоціації 

підприємств легкої промисловості «За актуальність теми наукової роботи, 

оригінальність та сміливість наукових рішень»; секція «Хімія і хімічні 

технології» Шпак Ю. – диплом за І місце. 

- Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Економіка 

підприємства» (м. Харків, Харківський національний автомобільно- дорожній 

університет): Гнатюк Є. – грамота у номінації «За детальний аналіз діяльності 

підприємства», Йожикова М. – грамота у номінації «За наочне представлення 

результатів дослідження», Нагорна Ю. – грамота у номінації «За практичну 

значимість роботи»; 

- ІІІ всеукраїнська олімпіада з менеджменту якості серед молоді в 

рамках Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості» 

(2 тур, м. Київ): Стоцька Н. – диплом І ступеня переможця; Лисенко Б. , 

Копа А.  – дипломи ІІ ступеня лауреата (наук. керівник доц. С. М. Бондаренко ); 

- VII регіональний конкурс рекламних проектів (м. Хмельницький, 

Хмельницький національний університет, 11 листопада 2016): Черченко Б. – І 

місце у номінації «Екореклама», І місце у номінації «Комерційна реклама» 

(наук. керівник, доц. Євсейцева О. С.); 

- ХІІ Український студентський фестиваль реклами (18 листопада 

2016): Черченко Б. – ІІ місце (робота «Стиль АТБ»), Бойко А., Меркулова Д., 

Макарова Х.  – номінація «Відеореклама» (відео «Кожен має своє місце»); 
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- Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів ВНЗ зі 

спеціальності «Облік і оподаткування» (Житомир, ЖДТУ, жовтень 2016): 

Откидач Л. – диплом ІІ ступеня (наук. керівник, доц. Радіонова Н. Й); 

- Міжвузівський конкурс студентських наукових робіт з галузі 

«Економіка та управління в сфері торгівлі» (м. Київ, КНУТД, травень 2016): 

Опанасенко В., Дубовська-Рогачова Є. – грамота (наук. керівник, проф. 

Скрипник М. І.); 

- Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Менеджмент» (м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, березень 2016): 

Комаровська Ю. – диплом ІІІ ступеня; 

- Всеукраїнська олімпіада «Технічна електрохімія» (м. Київ, КНУТД, з 

міжнародною участю): Криницький А. – ІІ місце; 

- Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Цивільна 

оборона та пожежна безпека» (м. Харків, Національний університет цивільного 

захисту України, 6 – 7 квітня 2016 року): Євтушик О. і Горіславець І. – ІІ місце і 

дипломом ІІ ступеня; 

- Міжвузівська науково-практична конференція «Цивільно-правове 

законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи 

розвитку» (м. Київ, КНУТД): Мошнін М. – І місце, Марковський В. – ІІ місце, 

Меліхова К. – ІІІ місце; 

- І Всеукраїнська наукова  інтернет-конференція «Освітньо–інноваційна 

інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» (м. Київ,  КНУТД): Бєлік 

Д., Білоус В. – І місце, Касіч І., Білоус В. – ІІ місце, Ромащенко М., 

Мірошнікова Є. – ІІІ місце. 

 

Народний ансамбль естрадного танцю БУМ Київського національного 

університету технологій та дизайну протягом 2016 року був відзначений: 

- подякою від міського голови В. Клічко за вагомий особистий внесок у 

розвиток юнацької творчості та підтримку в проведенні ІІ Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу мистецтв «Music dance fest»; 
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- дипломом переможця за участь у IV Міжнародному фестивалі 

«Тарасове колосся», за вагомий особистий внесок у розвиток співпраці України 

із закордонним українством, за єднання українських сил у світі (м. Барселона, 

Іспанія); 

- подякою за участь у фестивалі «Руcанівка FEST» (12 листопада 2016); 

- дипломом за І місце за участь у Всеукраїнському фестивалі танцю 

«Color Dance Fest 2016» (04 грудня 2016); 

- підтверджено звання «Народний» ансамблем естрадного танцю 

«БУМ» від атестаційної комісії м. Києва (26 листопада 2016). 

               

РОЗДІЛ 7 

ПОГОДЖЕННЯ З МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КАНДИДАТУР, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ВЧЕНОЮ РАДОЮ ДЛЯ  

ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДИ ПРОРЕКТОРІВ 

Зміна проректора в університеті була здійснена після погодження з 

Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.  

 

РОЗДІЛ 8 

ЯК ДОДЕРЖУЮТЬСЯ ПРАВА І ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ОСІБ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  

В університеті навчається 28 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 поселені в гуртожитки університету, забезпечені 

необхідними умовами для проживання. 
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РОЗДІЛ 9 

СТІЙКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УНІВЕРСИТЕТУ ТА  

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЙОГО МАЙНОМ 

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 бюджетними 

програмами по КПКВ 2201040, 2201150, 2201160 відповідно за загальним та 

спеціальним фондами державного бюджету. 
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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 2016 рік 

 

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»  

3 095,2 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 2 949,6 

- придбання товарів і послуг (канцелярські товари, 

обслуговування оргтехніки, патенти, відрядження) 
136,6 

- комунальні послуги 9,0 
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Продовження таблиці  9.1 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» «Коледж КНУТД»  

7 663,2 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 4 108,0 

- комунальні послуги 155,4 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання 

предметів гардеробу дітям сиротам 
3 399,8 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» «Чернігівський 

промислово-економічний коледж КНУТД «  

7 566,4 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 4 415,6 

- комунальні послуги 697,4 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання 

предметів гардеробу дітям сиротам 
2 453,4 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» «Львівський коледж 

легкої промисловості КНУТД»  

10 912,5 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 6 840,7 

- комунальні послуги 1 152,8 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання 

предметів гардеробу дітям сиротам 

 

2 919,0 
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61,7% Заробітна 
плата та 

нарахування на 
заробітну плату

1,4% Придбання 
товарів і послуг  

3,9% Комунальні 
послуги 

33% Стипендія 

2201160 / «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики»  

85 560,6 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 52 463,0 

- предмети, матеріали та послуги 1 415,9 

- комунальні послуги 2 488,8 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання 

предметів гардеробу дітям сиротам 
29 192,9 

Всього за програмами: 114 797,9 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 70 776,9 

- придбання товарів і послуг (канцелярські товари, 

обслуговування оргтехніки, патенти) 
1 552,5 

- комунальні послуги 4 503,4 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання 

предметів гардеробу дітям сиротам 
37 965,1 

 

 

Рис.9.1. Структура використання асигнувань загального фонду за 2016 рік 
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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. 

 

 

Рис. 9.2. Структура надходжень коштів до спеціального фонду за 

бюджетними програмами за 2016 рік 

1,7 %

КПКВ 2201040 

(науково -

технічна 

діяльність 

КНУТД 

8,6 %

КПКВ 2201150 

(коледж м. 

Київ)  

0,6 %

КПКВ 2201150 

(коледж м. 

Чернігів)  1,3 %

КПКВ 2201150 

(коледж м. 

Львів)

87,8 %

КПКВ 2201160 

(КНУТД)
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Таблиця 9.2 

Надходження та видатки спеціального фонду за 2016 рік 

КПКВ   /   Назва бюджетної програми 

Використано за 
відповідний 

період у відпо-
відності до 
кошторису,  

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»  

 

Надходження 1 294,7 

Касові видатки  968,7 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну 

плату 
667,3 

- придбання товарів і послуг  278,2 

- видатки на відрядження 10,1 

- комунальні послуги 13,1 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» «Коледж КНУТД»  

 

Надходження 6 608,5 

Касові видатки  5 439,0 



133 
 

Продовження таблиці  9.2 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну 

плату 
3 811,8 

- придбання товарів і послуг  562,2 

- видатки на відрядження 5,6 

- комунальні послуги 1 059,4 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» «Чернігівський 

промислово-економічний коледж КНУТД» 

 

Надходження 478,2 

Касові видатки  467,4 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 285,4 

- придбання товарів і послуг  147,7 

- видатки на відрядження 11,1 

- комунальні послуги 23,2 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» «Львівський коледж легкої 

промисловості КНУТД» 

 

Надходження 959,9 

Касові видатки  885,9 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 438,3 

- придбання товарів і послуг  242,4 

- комунальні послуги 205,2 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці  9.2 

2201160 / «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики»  

 

Надходження 67 091,4 

Касові видатки  58 518,2 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 37 060,8 

- придбання товарів і послуг 12 334,0 

- видатки на відрядження 159,7 

- комунальні послуги 8 170,6 

- капітальні видатки (придбання товарів 

довгострокового користування) 
793,1 

Всього за програмами:  

Надходження 76 432,7 

Касові видатки  66 279,2 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 42 263,6 

- придбання товарів і послуг 13 564,5 

- видатки на відрядження 186,5 

- комунальні послуги 9 471,5 

- капітальні видатки (придбання товарів 

довгострокового користування) 
793,1 
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РОЗДІЛ 10 

ДОДЕРЖАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, СТАТУТУ 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Діяльність університету регламентована Законом України, Указом 

президента, 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, забезпечує путівками до 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей співробітників, передбачає 

щорічно в кошторисі витрати на соціальні потреби колективу університету та за 

наказами ректора здійснює своєчасні розрахунки.  

За звітній період, нажаль, співробітники університету не отримали жодної 

пільгової санітарно-курортної путівки від Фонду соціального страхування у 

зв’язку з обмеженнями, викликаними подіями в Україні та реформуванням 

держави, в тому числі і Фонду соціального страхування. Тому всі бажаючи 

співробітники мали можливість відпочити в університетському спортивно-

оздоровчому таборі «Молодіжний». Так у 2016 році в спортивно-оздоровчому 

таборі «Молодіжний» відпочило 96 чоловік, в тому числі їх діти. 

Що стосується дитячого оздоровлення, то за літній період було отримано 

19 путівок в дитячі оздоровчі табори «Сонячний берег» (Одеська область) та 

«Карпатські зорі» (Івано-Франківська область), які всі були використані для 

оздоровлення дітей співробітників університету. 

21 вересня 2016 року на Конференції трудового колективу були 

розглянуті та ухвалені зміни до Статуту КНУТД, до Правил внутрішнього 

розпорядку КНУТД, затверджено Антикорупційну програму КНУТД та 

ухвалено зміни до персонального складу Вченої ради університету. 

Адміністрація університету разом з профспілковим комітетом всіляко 

сприяє у наданні матеріального стимулюванню працівникам університету, 



136 
 

таким що навчаються в університеті або їх дітей, що навчаються в залежності 

від стажу роботи співробітника.  

Одне з важливих соціальних 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 Другої 

Світової війни відповідно до умов Положення «Про порядок надання та 

розміри грошової допомоги членам Первинної профспілкової організації 

КНУТД з коштів профбюджету», а також штатним працівникам університету 

згідно Положення «Про порядок надання та розміри матеріальної допомоги 

працівникам КНУТД».  

В 2016р. на матеріальну допомогу співробітникам університету за 

рахунок бюджету університету було виділено 52200 грн., а за рахунок 

профспілки – 104922 грн.  

Профком університету постійно намагається вдосконалювати мережу 

громадського харчування в університеті. 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. 

Для проведення урочистих подій та поминальних обідів університет 

надає працівникам та студентам університету приміщення їдальні безкоштовно. 

університет виділяє приміщення для проведення святкових вечорів на 

факультетах та в інших підрозділах. 

Університет, як виняток, забезпечує автотранспортом для перевезення 

вантажів та населення для виробничих та особистих потреб, відповідно за 

заявами працівників підрозділів університету. За використання автотранспорту 

для особистих потреб, працівник університету сплачує кошти в установленому 

порядку. 
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В межах кошторисних призначень та відповідно до чинного 

законодавства профком університету виділяє кошти на 

загальноуніверситетські свята (посвячення в студенти, День університету, Дні 

факультетів, тощо). Сприяє організації та проведенню загальнодержавних свят 

(Новорічні та Різдвяні свята, День захисника Вітчизни, Міжнародний жіночий 

день 8 березня, День Перемоги, День Конституції України, День незалежності, 

День знань, День освіти). Сприяє організації Новорічних святкових вистав для 

дітей співробітників. Забезпечує дітей співробітників дошкільного та 

шкільного віку, до 16 років включно, новорічними подарунками та квитками 

на новорічні вистави. 

Профком університету за підтримкою 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 та за його межами відбулися зустрічі з сучасними 

мистецькими та культурними досягненнями  артистів та виконавців: 

- Київського академічного муніципального духового оркестру (до Дня 

знань); 

- Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю 

«Калина» (до відзначення 86-річчя з дня народження університету). 

- «Енергія мелодії та слова» (ідея: В.Крищенка, за участю А.Попової, 

О.Василенка, Т.Піскарьової, О.Дзюби, Т.Оленєвої, О.Шевченка, Д.Андрійця, 

гурта «Червоні маки»); 

- Квартетом «Гетьман». 

 

В рамках забезпечення культурного відпочинку для співробітників 

університету профкомом співробітників за 2016 рік були організовані поїздки: 

- м. Переяслав-Хмельницький (березень 2016р.); 

- м. Львів (квітень 2016р.); 

- «Парцеляновський круїз» (м. Житомир, Хмельницька область 

жовтень 2016р.); 
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- «Ялинкові прикраси» поїздка на фабрику ялинкових 

прикрас, Київська область, м. Клавдієво-Тарасове, (грудень 2016р.). 

 

За звітній період, в рамках проведення туристичних екскурсій 

,профкомом університету у співпраці з кафедрою фізичного виховання та 

спорту організований круїз на байдарках по річці Дісна (червень 2016р.). 

Профком університету постійно, у разі можливості, інформує колектив 

про наявність квитків на різні вистави («Кроткая» М.Фіца), концерти тощо. 

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 роботі спортивних секцій 

(футбол, волейбол, настільний теніс, басейн тощо) створює необхідні умови. 

Організовує та проводить спартакіади серед працівників і студентів 

університету, залучаючи до їх організації кафедру фізичного виховання та 

здоров’я, та спортивний клуб університету. Сприяє участі університетських 

спортивних команд у загальноміських, республіканських та міжнародних 

змаганнях. Переможці та учасники змагань відзначено цінними подарунками, 

подяками. 

При складанні графіка роботи спортивних залів університет дотримується 

пріоритетів в такому порядку: інтереси освітнього процесу, інтереси науково-

педагогічних працівників і співробітників, інтереси орендарів сторонніх 

організацій та фізичних осіб. 

З метою підвищення здорового образу життя співробітників профком 

університету за 2016 р. організовує роботу груп здоров’я: басейн.  

Профком разом з адміністрацією здійснює роботи по благоустрою 

прилеглих до навчальних корпусів університету територій, забезпечує широке 

інформування про заходи, які проводяться в університеті. 

За участю профкому та підтримкою адміністрації університету щороку 

організовується благодійний захід «День донора» в університеті. Всі студенти і 

співробітники університету мають можливість бути залученими до цього 
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заходу, бути корисними і вкрай необхідними допомогти комусь у тяжку 

хвилину. 

Профком всіляко сприяє членам колективу у вирішенні соціально-

економічних та трудових питань, спортивно-оздоровчих та  культурно-масових 

питань, а також питань безпеки праці та охорони праці. 

 

Орган студентського самоврядування університету є невід’ємною 

складовою громадського самоврядування КНУТД і вони вирішують питання, 

які належать до їх компетентності. На основі студентського самоврядування, 

активності та самостійності студентів та при керівній ролі студентського активу 

і педагогічній допомозі викладачів в університеті проводиться позааудиторна 

виховна робота. 

На даний час в університеті сформувалося досить впливове серед 

студентів самоврядування. Його основу складають первинні організації 

самоврядування факультетів та коледжів. Представники студентського 

самоврядування входять до складу Вченої Ради КНУТД. 

Сьогодні діяльність органів студентського самоврядування спрямована на 

удосконалення освітнього процесу, метою якого є якісне навчання, виховання 

духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної 

активності та відповідальності за доручену справу. Органи студентського 

самоврядування виражають інтереси всіх студентів та аспірантів КНУТД. 

Спектр інтересів студентського самоврядування охоплює навчальну, 

наукову та виховну роботу серед студентів, роботу в гуртожитках, а також 

співпрацю з міськими, регіональними і міжнародними студентськими і 

молодіжними організаціями.  

Слід відзначити роботу студентського самоврядування у проведені цілої 

низки мистецьких, культурних та спортивних заходів в університеті. 
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РОЗДІЛ 11 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЯКА СКЛАДАЄ ДЕРЖАВНУ, СЛУЖБОВУ ТА 

КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ 

КНУТД  проваджувало  діяльність, пов’язану з державною таємницею, на 

підставі відповідного спеціального дозволу №КИЗ-2011-10, наданого 

Управлінням СБУ України у м. Києві у порядку, передбаченому ст.20 Закону, 

термін дії до 24.01.16р. Переоформлення спеціального дозволу здійснювалось 

відповідно до вимог п.21 «Порядку організації та забезпечення режиму 

секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. №939 (далі - Порядок), у зв’язку з 

закінченням строку дії раніше наданого спеціального дозволу. 

Спеціальна експертна комісія СБУ, на підставі заявки на надання 

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею КНУТД провела спеціальну експертизу наявності умов, необхідних 

для провадження діяльності, пов’язаною з державною таємницею КНУТД.  

За результати перевірки зроблено висновок про те, що «умови, наявні у 

КНУТД для провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею в 

цілому створено відповідно до вимог ст.20 Закону». З метою дотримання вимог 

режиму секретності, а також, у зв’язку з надходженням заявки, щодо 

переоформлення спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею наданий Київському національному університету 

технологій та дизайну спеціальний дозвіл на провадження діяльності, 

пов’язаної з державною таємницею, №КВЗ-2016-52 від 29.04.2016 р. термін дії 

до 01.04.2020 р. та встановлена третя категорія режиму секретності. 
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РОЗДІЛ 12 

ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ВЖИВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ 

Весь рік продовжувалась робота по внесенню до Статуту університету, 

всіх внутрішніх директивних документів змін та уточнень щодо повної 

відповідності положень та вимог Закону України «Про вищу освіту». 

Своїм завданням я вбачав подальше поєднання колективного керівництва 

з високою персональною відповідальністю кожного за ефективне та якісне 

виконання обов’язків, які зазначені в контракті.  

Колективність забезпечується планомірною роботою вченої Ради, яка 

щомісяця розглядає принципові питання багатопланової діяльності 

університету, та щотижневим засіданням ректорату з розглядом поточних 

завдань та контролем раніше прийнятих рішень. 

Обговорення проходять в демократичній обстановці, кожна висловлена 

думка приймається до уваги. 

Здійснені заходи по зменшенню паперового потоку документів шляхом 

переводу їх на електронні носії. 

Саме на цій основі працює система модульного середовища, фінансового 

менеджменту, рейтингового оцінювання, енергоефективності. Функціональні 

обов’язки кожного працюючого чітко визначені. 

Наш  університет  перевірявся Державною фінансовою інспекцією та 

Державною інспекцією вищих навчальних закладів України за 2012-2016 роки з 

питань фінансової дисципліни та якості навчального процесу.    

Висловлені зауваження були прийняті нами з вдячністю, були оперативно 

враховані, але вони не були пов’язані з порушенням державного законодавства. 
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РОЗДІЛ 13 

ЯК  ДОТРИМУЄТЬСЯ  СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ  ШТАТНО - 

ФІНАНСОВА ДИСЦИПЛІНА 

Штатно-фінансова дисципліна в  університеті знаходиться під постійним 

контролем з боку працівників планово-фінансового відділу та відділу кадрів.  

 Структура та чисельність працівників структурних підрозділів 

університету визначаються штатним розписом  за рахунок коштів  загального 

та спеціального фондів державного бюджету. 

З метою недопущення  нецільового використання бюджетних коштів 

чисельність науково-педагогічного персоналу на початку кожного навчального 

року приводиться  відповідно  до 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”. 

Незмінною в університеті є  політика зміцнення кадрового потенціалу 

педагогічного та науково-педагогічного складу.  

 

РОЗДІЛ 14 

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 

Ця робота регламентується і регулюється: 

- Законом України «Про охорону праці»; 

- Кодексом  законів про працю України;  

- Законом  України  «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності»; 
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- Положенням «Про Систему управління охороною праці в 

університеті»; 

- Колективним договором  (розділ Охорона праці). 

 

Відділ охорони праці протягом року спрямовував свою роботу на 

забезпечення належного стану  навчально - виробничого процесу, санітарно 

гігієнічних умов праці, безпеку навчально - виробничого середовища:  

- відділом проведено ряд комплексних перевірок  кафедр та  

структурних підрозділів; 

- продовжена ліцензія на зберігання електронного мікроскопу УЭМВ-

100В, що є джерелом іонізуючого випромінювання;   

- отримані дозвільні документи на використання приладу по 

вимірюванню радіаційного фону, необхідна допомога керівникам структурних 

підрозділів в розробці необхідної документації  та інструкцій з охорони праці ; 

- відділом постійно контролюється додержання  вимог охорони праці 

на кафедрах та в  структурних підрозділах університету; 

- працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою проходять 

спеціальне навчання та перевірку знань. 

- в колективний договір включено розділ з охорони праці, яким 

передбачено працівникам соціальні гарантії та пільги  на рівні не нижче 

передбачених законодавством, а також комплексні заходи по досягненню 

встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 

- всі  звіти з охорони праці та радіаційної безпеки своєчасно здаються 

у відповідні державні контролюючі органи (Київське міське управління 

статистики, Держгірпромнагляд, Державна служба з питань праці,  

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)  
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- забезпечено працівників відповідних категорій університету всіма 

необхідними засобами індивідуального захисту.    

Із урахуванням вжитих заходів  в 2016 році в університеті не сталось 

жодного нещасного випадку пов’язаного з виробництвом. 

 

РОЗДІЛ 15 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ 

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 - 

72426,52 м2, 9 гуртожитків, загальною площею - 45538,4 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 267 ліжко/місць.  

У навчальних корпусах університету розміщені навчальні та наукові 

аудиторії, лабораторії, комп’ютерні класи, майстерні, спортивні зали, 

конференц-зали, науково-технічна бібліотека, їдальня, буфети та інше. 

Для утримання в робочому стані всіх приміщень будівель і споруд,  

безперебійної роботи інженерних систем і обладнання, господарського 

забезпечення навчального процесу, побуту та відпочинку студентів і 

співробітників в університеті функціонує господарська частина з забезпечення 

навчально-виробничих питань та розвитку університету           (в подальшому 

господарська частина), яка об’єднує в собі структурні підрозділи.  

Основними завданнями господарської частини університету є: 

- утримання в належному стані, розвиток та удосконалення 

матеріально-технічної бази університету в обсязі виділених асигнувань; 

- здійснення необхідних заходів, направлених на забезпечення 

навчального та наукового процесу, навчально-лабораторних і службових 
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приміщень меблями, господарським інвентарем і зберігання їх експлуатаційних 

якостей у встановлені нормативні строки; 

- покращення умов для проживання студентів у гуртожитках, для 

ефективної праці співробітників університету та для їх відпочинку (приведення 

до санітарно-технічних норм). 

У 2016 році робота господарської частини спрямовувалась відповідно до 

планових завдань, що зазначені в наступних документах: 

- «Стратегія розвитку Київського національного університету 

технологій та дизайну на 2014-2017 роки»; 

- «Програма ремонтних робіт по КНУТД на 2016 рік»; 

- «План заходів з підготовки спортивно-оздоровчого табору 

«Молодіжний» до функціонування влітку 2016 року»; 

- «План заходів з підготовки матеріально-технічної бази університету 

до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років службами господарської 

частини»; 

- «План заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності 

у КНУТД на 2016 рік»; 

- «План заходів (робіт) групи головного механіка на міжопалювальний 

сезон 2016 року, направлених на покращення роботи систем 

тепловодопостачання, з метою ефективного та ощадного використання 

енергоресурсів у будівлях і приміщеннях університету».   

Також виконувались роботи згідно поточних заявок, що надходили від 

підрозділів університету.  

При виникненні аварійних ситуацій служби швидко реагували на 

усунення відповідних недоліків. 

Ремонтні роботи виконувалися службами господарської частини та 

підрядними організаціями як в навчальних корпусах, так і в гуртожитках 

університету. 

Так, у 2016 році на виконання робіт службами господарської частини 

університету (придбання та використання матеріально-технічних ресурсів) і 
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підрядними організаціями було витрачено коштів на загальну суму – 5216,85 

тис. грн., у тому числі: 

- на виконання ремонтних робіт було витрачено 3937,32 тис. грн. 

- на придбання матеріально-технічних ресурсів службами 

господарської частини університету на загальну суму – 1279,54тис. грн. 

 

Інженером-інспектором з пожежної безпеки організовано та разом зі 

спеціалізованою організацією проведено технічне обслуговування первинних 

засобів пожежогасіння (вогнегасників), проведено перевірку на працездатність 

внутрішнього протипожежного водогону зі складанням відповідних актів. 

Відповідальні за протипожежний стан (завідуючі гуртожитками) 

пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в 

навчальному центрі ГУ ДСНС у м. Києві. 

Виконано роботи з держповірки приладів обліку та контролю: теплового 

лічильника навчального корпусу № 4, лічильника води навчального корпусу 

№5 та гуртожитків № 4, № 5, № 7 і № 8, лічильника газу СОТ «Молодіжний». 

Проведено ремонтні роботи по заміні аварійних ділянок внутрішньо- 

будинкових трубопроводів теплових, водопровідних і каналізаційних мереж 

загальною довжиною понад 250 метрів. 

Загалом за 2016 рік ділянка нестандартних конструкцій виготовила та 

встановила 101 одиниць  металопластикових конструкцій загальною площею 

431,39 м2. 

У 2016 році у гуртожитках проживали понад 3500 студентів, з них 772 

студенти з інших вузів м.Києва.  

У приміщеннях гуртожитків вчасно проводилися профілактично-

дезінфекційні, дезінсекційні і дератизаційні заходи та вивіз сміття згідно до 

вимог СЕС. 

Постійно успішно ведуться роботи з благоустрою територій, що  

закріплені за гуртожитками університету. У ході проведення весняного 

двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану 
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Печерського району міста Києва в 2016 році було розбито 8 клумб і висаджено 

більше ніж 2 тис. квітів. 

Підсумовуючи результати роботи господарської частини за 2016 рік 

доцільно признати, що її співробітники професійно та самовіддано виконують 

великий обсяг робіт для забезпечення діяльності університету. 

 

РОЗДІЛ 16 

СВОЄЧАСНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З ПІДПРИЄМСТВАМИ, 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ, УСТАНОВАМИ, БАНКАМИ 

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 використанням запровадженої «Системи фінансового 

менеджменту КНУТД»,  яка дозволяє своєчасно виявляти фінансові недоліки та 

вчасно вживати заходи, щодо недопущення виникнення дебіторської та 

кредиторської заборгованості. 

 

РОЗДІЛ 17 

ЦІЛЬОВЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО 

ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ  ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

Університет – як бюджетна організація (установа, заклад) в процесі своєї  

фінансово-господарської діяльності, виступає виконавцем низки бюджетних 

програм, на що отримує відповідні асигнування (загальний фонд) із державного 

бюджету, а також задля забезпечення своєї діяльності кошти, які надходять з 

інших джерел, що формують спеціальний фонд університету. 

Бюджетні кошти в університеті використовуються за відповідними 

кодами економічної класифікації видатків, згідно затвердженого кошторису та 

розрахунку до нього. 
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Тому з метою цільового та ефективного використання коштів, посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни в університеті здійснюється дотримання 

затвердженого плану заходів КНУТД щодо економного та раціонального 

використання бюджетних коштів. 

 

РОЗДІЛ 18 

СВОЄЧАСНЕ І ПОВНЕ ВНЕСЕННЯ ПЛАТЕЖІВ, ОБОВ’ЯЗКОВИХ 

ВНЕСКІВ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ 

ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ УНІВЕРСИТЕТУ, НЕДОПУЩЕННЯ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ЗАРПЛАТІ, ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ, КОМУНАЛЬНІ 

ПОСЛУГИ ТА ДОТРИМАННЯ СПОЖИВАННЯ ЇХ 

У ДОВЕДЕНИХ ЛІМІТАХ 

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 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. 
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РОЗДІЛ 19 

ДОТРИМАННЯ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОРЯДКУ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, 

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ МАЙНА, ЗАКРІПЛЕНОГО ЗА 

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НА ПРАВІ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА СВОЄЧАСНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З НИМ 

 

Забезпечено здійснення постійної роботи щодо дотримання орендарями 

та працівниками Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» та інших нормативно – правових актів у сфері використання об’єктів 

державної власності. 

У цілях попередження випадків зростання дебіторської заборгованості зі 

сплати орендних платежів проводиться претензійно-позовна робота, своєчасно 

вживаються заходи реагування на випадки порушення умов та порядку плати за 

передані об’єкти нерухомого майна та безперервного контролю за його станом. 

Забезпечується своєчасне подання звітів та інформації щодо об’єктів, які 

належать університету на праві повного господарського відання та передані в 

оренду, до Міністерства освіти і науки України.  

Здійснюються заходи щодо систематизації та впорядкування відносин 

університету з орендарями: розробляються типові форми договорів, форми 

внутрішньої звітності, вдосконалюється порядок обміну інформації, тощо. 

 

РОЗДІЛ 20 

ЗАХОДИ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ ТА 

ХАБАРНИЦТВА 

Забезпечено здійснення постійної роботи щодо дотримання працівниками 

КНУТД вимог Закону України «Про запобігання корупції», та інших 

нормативно – правових актів у сфері запобігання і протидії корупції в тому 

числі хабарництва. Наказом КНУТД від 21.02.2012 р. №61 «Щодо забезпечення 

виконання законодавства в сфері запобігання і протидії корупції» зобов’язано 
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проректорів, керівників факультетів, інститутів, коледжів, кафедр та інших 

структурних підрозділів: забезпечити неухильне виконання вимог вище 

зазначених Законів у частині прав, обов’язків та обмежень передбачених для 

осіб, визначених законом; попередити особовий склад університету щодо 

кримінальної, адміністративної, цивільно–правової та дисциплінарної 

відповідальності за порушення Законодавства в сфері запобігання і протидії 

корупції; вжити вичерпних заходів щодо протидії і запобіганню корупції та 

покладено особисту відповідальність за невиконання заходів щодо своєчасного 

інформування про виявлені факти корупційних правопорушень. Керівнику 

юридичного підрозділу доручено забезпечення своєчасного інформування та 

передбачену чинним законодавством звітність з питань визначених цим 

Законом. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. №706, 

на виконання наказу МОН України від 14.10.2013 р. №1432 та з метою 

підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії 

корупції наказом КНУТД від 30.10.2013 р. №361 призначено провідного 

юрисконсульта університету уповноваженою особою з питань запобігання та 

виявлення корупції в підрозділах університету. Відповідну кандидатуру 

погоджено Міністерством освіти і науки України на призначення 

уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Київського 

національного університету технологій та дизайну. 

Внаслідок проведеної попереджувально – профілактичної роботи фактів 

притягнення працівників університету до кримінальної та адміністративної 

відповідальності за вчинення ними корупційних діянь у тому числі за 

хабарництво, не зареєстровано. 

За період з 01.01.2016 по 31.12.2016  університетом повідомлено про всі 

випадки виникнення проблем з організації навчального процесу та кадрового 

забезпечення Міністерство освіти і науки України та правоохоронні органи 

(Київську місцеву прокуратуру №6). За результатами розгляду відповідними 

органами зазначених повідомлень не встановлено факту вчинення корупційних 
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правопорушень. З особами, щодо яких було направлено відповідні 

повідомлення, проведено роз’яснювальну роботу та попереджено про 

відповідальність. 

Вище зазначені питання знаходяться на постійному контролі керівництва 

університету. 

 

РОЗДІЛ 21 

СКЛАДАННЯ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ РІЧНОГО 

КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ТА ПОДАЧУ ЙОГО НА 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДО МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, А ТАКОЖ 

СВОЄЧАСНЕ ПОДАННЯ  ФІНАНСОВОЇ ТА СТАТИСТИЧНОЇ 

ЗВІТНОСТІ, ІНФОРМАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

Кошторис  університету  - основний плановий фінансовий документ 

університету, яким на бюджетний  період  встановлюються  повноваження  

щодо  отримання надходжень і розподіл  бюджетних  асигнувань на взяття 

бюджетних зобов'язань та  здійснення   платежів  для  виконання  

університетом  своїх функцій   та  досягнення  результатів,  визначених  

відповідно  до бюджетних  призначень. 

Річний кошторис доходів та видатків складається в установленому 

порядку на підставі розрахунків,  які обґрунтовують показники доходів та 

видатків бюджету з урахуванням режиму  економії, згідно  потреби та 

своєчасно подаються на  затвердження до Міністерства освіти і  науки, молоді 

та спорту України.  

Університет своєчасно складає та подає фінансову звітність та 

інформацію про майновий стан відповідно до наказу Державного казначейства 

України від 05.01.2011 р. №2 «Про затвердження Порядку складання 

фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» та з 

урахуванням рекомендацій Міністерства. 
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Статистична звітність університетом подається своєчасно та в 

установленому порядку. 

Київський національний університет технологій та дизайну своєчасно 

подає  звіти до Держкомстату України: 

- Звіт з праці ; 

- Звіт про обсяги реалізованих послуг. 

     

РОЗДІЛ 22 

ВІДНОСНО ЩОРІЧНОГО ЗВІТУ ДО 15 СІЧНЯ НАСТУПНОГО ЗА 

ЗВІТНИМ РОКОМ 

Я вже вшосте звітую перед Міністром за рік роботи на посаді ректора у 

визначені Міністерством терміни. 

Зауважень по звіту не мав. 

 

РОЗДІЛ 23 

ЩОРІЧНЕ ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД ОРГАНАМИ ГРОМАДСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

За традицією, яка склалась в університеті за багато років, я звітував перед 

колективом у серпні 2016 року.  Доповідь, в якій був зроблений аналіз роботи в 

усіх напрямах діяльності університету та сформульовані наступні завдання, 

була роздрукована і доведена кожному члену колективу. 

А звіт, який я подав до Міністерства освіти і науки, розміщений на сайті 

університету. Важливим я вважаю виступ на конференції трудового колективу 

21 вересня 2016, де розглядались принципові питання діяльності університету  

в сучасних умовах. 

Регулярно спілкуюсь з профспілковим активом, органами студентського 

самоврядування. Незважаючи на гостроту проблем, які виникають, досягаємо 

взаєморозуміння і знаходимо оптимальні рішення. Систематично відвідую 
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студентські гуртожитки та оперативно реагую на питання і проблеми, які там 

виникають. 

Крім виконання обов’язків ректора активно працюю як обраний цього 

року дійсним членом (академіком) Національної академії педагогічних наук 

України, є членом президії товариства «Знання України», членом виконкому 

Спортивної студентської спілки України, членом двох докторських 

спеціалізованих Вчених рад, одну з яких очолюю, є головою редакційних 

колегій наукових періодичних видань університету «Вісник КНУТД. Технічні 

науки», «Вісник КНУТД. Економічні науки», «Легка промисловість», 

«Менеджмент», «Технології та дизайн». 

 

 

 

               Ректор                                                                       І.М. Грищенко 
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