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ЗВІТ 

 ПРО ВИКОНАННЯ УМОВ КОНТРАКТУ ЗА 2015 РІК 

 

 18 листопада 2010 року Міністерством освіти і науки України зі мною 

було укладено контракт № 1-37. 

Контракт формулює вимоги до ректора, про виконання яких я звітую. 

 

1. Підготовка фахівців відповідних освітньо-кваліфікованих рівнів 

згідно державних стандартів якості освіти. 

   Я звітую за 2015 рік, який був для України роком випробувань, коли 

здобуту звитяжною боротьбою багатьох поколінь незалежність доводилось 

захищати у війні з підступним ворогом. 

В цих умовах я вважав своїм обов'язком забезпечити особливо високу 

якість організаційної, науково-педагогічної, виховної роботи, взаєморозуміння 

в усіх ланках колективу, високу відповідальність співробітника і студента за 

свідоме і якісне виконання своїх обов'язків. Тим більше, що це був рік 

активного впровадження в життя всіх положень Закону України «Про вищу 

освіту», якій встановив чіткі орієнтири для інтеграції у європейський освітній 

простір. 

Підтримуючи практику постійного самоаналізу, вважаю об'єктивним 

ствердження про те, що нинішній Київський національний університет 

технологій та дизайну є багатопрофільним навчально-науково-інноваційним 

комплексом із широко розвиненою інфраструктурою і сучасною матеріально-

технічною базою, який здійснює багаторівневу підготовку кваліфікованих 

фахівців різних напрямів. 

Наш університет унікальний за своєю суттю навчальний заклад України, 

де за 85 років існування активно розвивались наукові школи, на базі яких 

здійснювався навчальний процес з технологій у виробництві одягу і хутра, 

шкіряних виробів і взуття, текстилю та виробів з нього, хімічних, інженерних, 

комп'ютерних, економічних технологій, дизайну. 
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Нині в університеті фактично переважає технологічний напрям 

підготовки фахівців, а за галузевою ознакою – галузь легкої промисловості та 

сфери побуту і обслуговування. 

В 2015 році Розпорядженням Кабінету Міністрів до університету 

приєднано вищих навчальний заклад – Міжгалузеву академію управління, на 

базі якої якої ми готуємо ще і юристів для економіки України. 

Ми систематично аналізуємо рейтинги, які складають різні авторитетні 

організації. 

Національна система рейтингового оцінювання діяльності вищих 

навчальних закладів 

Як відомо, рейтингові позиції університету формують його конкурентну 

позицію на ринку освітніх послуг, наукової, інноваційної діяльності та імідж на 

вітчизняному та міжнародному рівнях і є важливою складовою процесу 

євроінтеграції. 

«ТОП-200 УКРАЇНА». Рейтинг Центру міжнародних проектів 

«Євроосвіта» став одним з основних в Україні. Його дані базуються на 

показниках якості науково-педагогічного потенціалу, якості навчання та 

міжнародного визнання, за результатами яких формується інтегральний 

показник. В 2015 році Університет посів 23 позицію і піднявся на один щабель 

вгору порівняно з попереднім роком (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Оцінка КНУТД за методологією рейтингу «ТОП-200 Україна»  

у 2014-2015 рр. 

Показник 2014p. 2015р. Різниця 

Індекс якості науково-педагогічного 

потенціалу 

9,46 9,84 +0,38 

Індекс якості навчання 10,05 10,46 +0,41 

Індекс міжнародного визнання 13,67 12,89 -0,78 

Інтегральний показник діяльності ВНЗ 33,18 33,19 +0,01 

Рейтинг 24 23 +1 



6 

 

Проте зростання спостерігається не за всіма показниками, тож колектив 

продовжує працювати над проблемними напрямами. 

«SCOPUS». Результати рейтингу вузів базуються на показниках бази 

даних Scopus, яка є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, 

публікованих навчальним закладом або його працівниками в наукових 

журналах. Даний рейтинг формується за показниками індекса Гірша. В 2015 

році КНУТД зайняв 34 позицію серед 124 українських ВНЗ, що потрапили до 

цього рейтингу (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Показники КНУТД за рейтингом Scopus у 2014-2015 рр. 

Показник 2014p. 2015р. Різниця 

Кількість публікацій у Scopus 172 181 +9 

Кількість цитувань у Scopus 1125 1248 +123 

Індекс Гірша (h-індекс) 10 11 +1 

Рейтинг 34 34 - 

 

За звітний період кількість публікацій співробітників Університету зросла 

на 5,2%, а їх цитування – на 10,9%. При цьому індекс Гірша підвищився на 1 

позицію. В результаті Університет залишився на тому ж щаблі в рейтингу. 

«WEBOMETRICS». Рейтинг Інтернет-присутності Webometrics 

складається компанією Cybermetrics Lab (Іспанія) та ґрунтується на аналізі 

офіційних веб-сайтів навчальних закладів. Методологія рейтингу базується на 

аналізі таких чотирьох критеріїв як: кількість зовнішніх посилань на сайт 

університету (IMPACT), кількість присутніх на сайті університету файлів у 

форматах Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Word (.doc) (OPENNESS), кількість 

наукових статтей, що опубліковані авторами університету в журналах, 

проіндексованих бібліометричною базою SCOPUS (EXCELLENCE) та кількість 

присутніх на сайті університету сторінок усіх форматів, проіндексованих 

пошуковою системою Google (PRESENCE). В 2015 році КНУТД значно 
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покращив свої позиції в цьому рейтингу посівши 24 позицію серед ВНЗ 

України (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Показники КНУТД за рейтингом Scopus у 2014-2015 рр. 

Показник 2014p. 2015р. Різниця 

Вплив (IMPACT) 10770 11583 +813 

Відкритість (OPENNESS) 1990 4883 +2893 

Якість (EXCELLENCE) 5442 4120 -1322 

Присутність (PRESENCE) 210 172 -38 

Рейтинг в Україні 44 24 +20 

Рейтинг у світі 5016 5388 -372 

 

В цьому рейтингу позитивними змінами є зниження показника. Не всі 

критерії для КНУТД мають позитивну тенденцію, проте в загальному 

результаті позиція Університету в Україні значно зросла. На жаль, в світовому 

рейтингу наша позиція дещо впала, але це характерно для більшості ВНЗ 

України в цьому періоді. 

«Кращі ВНЗ України». Інформаційний освітній портал «Освіта.ua» в 

цьому році знову представив свій консолідований рейтинг, що являє собою 

узагальнення результатів рейтингів "ТОП-200 Україна", "Scopus" і 

"Вебометрикс". В 2015 році КНУТД посів 23 місце серед ВНЗ України і займає 

6 позицію серед університетів міста Києва. У порівнянні з результатами 

попереднього року серед ВНЗ України Університет піднявся на 4 позиції.   

«Рейтинг прозорості». В цьому році громадською організацією 

«Інститут розвитку регіональної преси» вперше проведено моніторинг 

відкритості та прозорості веб-сайтів ВНЗ України. Метою дослідження була 

перевірка наявності загальної інформації про ВНЗ та інформації, необхідної для 

вступу та навчання іноземних студентів. За результатами моніторингу КНУТД 

зайняв 6-у позицію у загальному рейтингу та має 2й результат серед ВНЗ  

м. Києва. 
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За останні роки сформувалося розуміння того, що ранжування – це не 

лише визначення позиції вузу у рейтинговій таблиці. Це насамперед показник 

динаміки змін характеристик навчального закладу порівняно з іншими, що дає 

можливість оцінити себе зі сторони. В цьому році позиції КНУТД в різних 

рейтингах підвищились. Тож з мого боку цьому питанню постійно приділяється 

висока увага.  

 

Київський національний університет технологій та дизайну готує 

фахівців з вищою освітою, як заклад IV рівня акредитації, 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). У 2015 році до КНУТД шляхом реорганізації було приєднано Державний 

вищий навчальний заклад «Міжгалузева академія управління» (згідно 

Розпорядження КМУ від 27.05.2015р. №547-р «Про реорганізацію державного 

вищого навчального закладу «Міжгалузева академія управління» та наказу МОНУ 

від 19.06.2015р. №661 «Про реорганізацію державного вищого навчального 

закладу «Міжгалузева академія управління»). Наказом КНУТД від 01.07.2015р. 

№122 був створений Юридичний факультет як структурний підрозділ 

Університету. 

 Ліцензований обсяг підготовки фахівців в університеті денної та заочної 

форм навчання становить 10717 осіб, в т.ч. за ступенями (освітньо-

кваліфікаційними рівнями): «молодший спеціаліст» – 1625 осіб; «бакалавр» – 4465 

осіб; «спеціаліст» – 1317 осіб; «магістр» – 2810 осіб; перепідготовки фахівців – 

500 осіб, в т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «молодший спеціаліст» – 

120 осіб, «спеціаліст» –380 осіб. 

У 2014-2015 н.р. в КНУТД підготовка фахівців здійснювалась з 15 галузей 

знань, 13 спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст», 27 напрямів за ступенем 

«бакалавр», 35 спеціальностей за ОКР «спеціаліст» і ступенем «магістр»; 
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перепідготовка фахівців здійснювалась з 4 спеціальностей за ОКР «молодший 

спеціаліст» та 11 спеціальностей за ОКР «спеціаліст». 

Відповідно до потреб ринку праці в КНУТД проводиться робота з 

відкриття нових напрямів і спеціальностей, збільшення ліцензованих обсягів, 

відкриття заочної форми навчання. У звітному році:  

в університеті відкрито: 

 2 напрями підготовки за ступенем «бакалавр»: 

6.051401 «Біотехнологія» (кафедра біотехнології, шкіри та хутра, 

зав. кафедри проф. Мокроусова О.Р.); 6.050501 «Прикладна 

механіка» (кафедра прикладної механіки та машин, зав. кафедри 

доц. Манойленко О.П.); 

 1 спеціальність за ступенем «магістр»: 8.18010012 

«Управління інноваційною діяльністю» (кафедра менеджменту, 

зав. кафедри, проф. Гончаров Ю.В.); 

  продовжено термін дії ліцензії: 

 Підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі 

навчальні заклади (Навчальний центр міжнародного 

співробітництва, директор Шульга В.М.), 

 Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими 

напрямами (спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів 

відповідних напрямів (спеціальностей)) (Навчальний центр 

міжнародного співробітництва, директор Шульга В.М.), 

 Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації за 

професіями перукар (перукар-модельєр), манікюрник (Відділення 

інтенсивних технологій Інституту післядипломної освіти, відп. 

Ткачова Т.М.); 

 здійснено перерозподіл ліцензованих обсягів спеціалістів у магістри 

за 21 спеціальністю (табл. 1.1): 
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Таблиця 1.1 
Спеціальності, за якими здійснено перерозподіл ліцензованих обсягів спеціалістів у 

магістри у 2015 році 

№№ 

з/п 

Код та назва напряму 

підготовки/спеціальності 

Факуль

тет 

Випускова 

кафедра 

Ліц. обсяг 
До перерозп. Після 

перерозп 

Ден-

на 

з/о Ден-

на 

з/о 

1 7.02020701 Дизайн (за видами) Дизай-

ну 

Всі, крім 

ергономіки і 

проектування 

одягу 

40 0 0 0 

8.02020701 110 0 150 0 

   ВСЬОГО: 150 0 150 0 

2 7.03050701 Маркетинг ФЕБ Економічної 

кібернетики та 

маркетингу 

20 20 0 0 

8.03050701 35 10 55 30 

   ВСЬОГО: 55 30 55 30 

3 7.03050801 Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими 

програмами) 

ФЕБ Фінансів та 

фінансово-

економічної 

безпеки 

25 150 0 75 

8.03050801 50 0 75 75 

   ВСЬОГО: 75 150 75 150 

4 7.03050901 Облік і аудит ФЕБ Обліку і аудиту 50 100 17 65 

8.03050901 17 15 50 50 

   ВСЬОГО: 67 115 67 115 

5 7.03060101 Менеджмент 

організацій і 

адміністрування (за 

видами економічної 

діяльності) 

ФЕБ Менеджменту, 

Менеджменту 

сфери послуг 

30 30 0 0 

8.03060101 80 25 110 55* 
(110) 

   ВСЬОГО: 110 55 110 55 

6 7.05010102 Інформаційні 

технології 

проектування 

МКТ Інформаційних 

технологій 

проектування 

70 30 0 0 

8.05010102 15 0 70 30 

   ВСЬОГО: 85 30 70 30 

7 7.05020201 Автоматизоване 

управління 

технологічними 

процесами 

МКТ Комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій та 

вимірювальної 

техніки 

25 0 0 0 

8.05020201 10 0 35 0 

   ВСЬОГО: 35 0 35 0 

8 7.05020202 Комп’ютерно-

інтегровані 

технологічні процеси і 

виробництва 

МКТ Комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій та 

вимірювальної 

техніки 

50 0 0 0 

8.05020202 15 0 65 0* 

(15) 

   ВСЬОГО: 65 0 65 0 

9 7.05050316 Обладнання легкої 

промисловості та 

побутового 

обслуговування 

МКТ Прикладної 

механіки та машин 

50 50 20 0 

8.05050316 20 0 50 50 

   ВСЬОГО: 70 50 70 50 

10 7.05070206 Електропобутова 

техніка 

МКТ Електромеханіч-

них систем 

40 20 0 0 

8.05070206 15 0 55 20 

   ВСЬОГО: 55 20 55 20 
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11 7.05080202 Електронні системи  Електроніки та 

електротехніки 

30 0 0 0 

8.05080202 10 0 40 0 

   ВСЬОГО: 40 0 40 0 

12 7.05100101 Метрологія та 

вимірювальна техніка 

МКТ Комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій та 

вимірювальної 

техніки 

25 25 0 0 

8.05100101 10 0 35 25 

   ВСЬОГО: 35 25 35 25 

13 7.05130103 Технічна електрохімія ХБТ Електрохімічної 

енергетики та хімії 

10 0 0 0 

8.05130103 15 0 25 0 

   ВСЬОГО: 25 0 25 0 

14 7.05130107 Хімічні технології 

переробки полімерних 

та композиційних 

матеріалів 

ХБТ Прикладної 

екології, технології 

полімерів та 

хімічних волокон 

40 25 10 5 

8.05130107 10 0 40 20 

   ВСЬОГО: 50 25 50 25 

 

15 7.05130112 Технології обробки 

шкіри та хутра 

ХБТ Біотехнології, 

шкіри та хутра 

60 40 5 5 

8.05130112 20 0 75 35 

   ВСЬОГО: 80 40 80 40 

16 7.05130114 Хімічні технології 

волокон 

ХБТ Прикладної 

екології, технології 

полімерів та 

хімічних волокон 

25 25 5 5 

8.05130114 5 0 25 20 

   ВСЬОГО: 30 25 30 25 

17 7.05160101 Технології та дизайн 

трикотажу 

ТСМ Технології 

трикотажного 

виробництва 

40 40 0 0 

8.05160101 20 0 50 10 

   ВСЬОГО: 60 40 50 10 

18 7.05160103 Прядіння натуральних і 

хімічних волокон 

ТСМ Матеріалознавс-

тва, товарознавства 

та експертизи 

текстильних 

матеріалів 

25 10 20 0 

8.05160105 Експертиза 

текстильних матеріалів 

та виробів 

20 0 25 10 

   ВСЬОГО: 45 10 45 10 

19 7.05160202 Конструювання та 

технології швейних 

виробів 

ТСМ, 

дизайну 

Технології та 

конструювання 

швейних виробів 

130 400 0 0 

8.05160202 50 0 150 300 

8.05160204 Моделювання, 

конструювання та 

художнє оздоблення 

виробів легкої 

промисловості 

Ергономіки і 

проектування 

одягу 

50 0 50 100 

   ВСЬОГО: 230 400 200 400 

20 7.05160203 Проектування взуття та 

галантерейних виробів 

ТСМ Конструювання і 

технології виробів 

із шкіри 

30 20 0 0 

8.05160203 40 0 70 20 

   ВСЬОГО: 70 20 70 20 

21 7.18010010 Якість, стандартизація 

та сертифікація 

МКТ Комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій та 

вимірювальної 

техніки 

25 25 0 0 

8.18010010 10 10 35 35 

   ВСЬОГО: 35 35 35 35 
*відкрита заочна форма навчання (збільшено обсяг) після перерозподілу (обсяг вказано в дужках). 
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здійснено збільшення ліцензованих обсягів, відкриття заочної форми 

навчання за напрямами, спеціальностями: 

6.051002 Метрологія, стандартизація та сертифікація, 

6.120201 Фармація, 

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності), 

8.05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, 

8.05130103 Технічна електрохімія, 

8.12020103 Технології фармацевтичних препаратів, 

8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою, 

8.18010016 – Бізнес-адміністрування. 

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

здійснює підготовку фахівців з 17 галузей знань (табл. 1.2), 16 спеціальностей за 

ОКР «молодший спеціаліст» (табл. 1.3), 30 напрямів за ступенем «бакалавр» (табл. 

1.4), 37 спеціальностей за ОКР «спеціаліст» і ступенем «магістр» (табл. 1.5); 

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

спеціальностей за ОКР «спеціаліст» (табл. 1.6). 

Таблиця 1.2 

Перелік галузей знань, за якими здійснюється підготовка фахівців 
№ 

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 1.3 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 
 

№ 

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 покрить 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 

 

Таблиця 1.4 

Перелік напрямів підготовки, за якими здійснюється підготовка фахівців 

за ступенем «бакалавр» 
 

№ 

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 
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№ 

з/п 
Код та напрям підготовки бакалаврів 

17 6.050501 Прикладна механіка 

18 6.050502 Інженерна механіка 

19 6.050503 Машинобудування 

20 6.050701 Електротехніка та електротехнології 

21 6.050702 Електромеханіка 

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 1.5 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і ступенем «магістр» 
 

№ 

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) 

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 
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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 

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 1.6 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється перепідготовка фахівців 
№ 

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 

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 
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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 

 

Крім того, згідно ліцензії КНУТД надає такі освітні послуги: 

- підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами; 

- підготовка до вступу до вищих навчальних закладів громадян України; 

- підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади; 

- підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами 

(спеціальностями). 

У звітному навчальному році успішно пройшли акредитацію 3 напрями 

підготовки за ступенем «бакалавр», 7 спеціальностей за ОКР «спеціаліст» і 

ступенем «магістр» (підготовка та перепідготовка), 2 спеціальності за ОКР 

«молодший спеціаліст» (Чернігівський промислово-економічний коледж 

КНУТД) (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Напрям підготовки і спеціальності, які пройшли акредитацію у 2015 році 
№№ 

з/п 

Код та назва напряму підготовки бакалаврів Факультет, 

коледж 

Випускова кафедра 

Первинна акредитація 
1 6.051002 Метрологія, стандартизація та 

сертифікація 

МКТ Комп’ютерно-інтегрованих 

технологій та вимірювальної 

техніки 

2 7.01010401 Професійна освіта (дизайн) ТСМ Педагогіки та методики 

професійного навчання 
3 8.05160105 Експертиза текстильних 

матеріалів та виробів 

ТСМ Матеріалознавства, 

товарознавства та 

експертизи текстильних 

матеріалів  
4 8.05160204 Моделювання, конструювання 

та художнє оздоблення виробів 

легкої промисловості 

дизайну Ергономіки і проектування 

одягу 

5 8.12020103 Технології фармацевтичних 

препаратів 

ХБТ Промислової фармації 

6 8.18010014 Управління фінансово-еконо-

мічною безпекою 

ФЕБ Фінансів та фінансово-

економічної безпеки 
7 5.05020201 Монтаж, обслуговування 

засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва 

 

Чернігівський промислово-економічний 

коледж КНУТД 
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Чергова акредитація 
8 6.030508 Фінанси і кредит ФЕБ Фінансів та фінансово-

економічної безпеки 
9 6.051301 Хімічна технологія ХБТ Відповідальна кафедра 

біотехнології, шкіри та 

хутра 
10 7(8).03050801 Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими програмами) 

– підготовка і перепідготовка 

ФЕБ Фінансів та фінансово-

економічної безпеки 

11 8.05130103 Технічна електрохімія ХБТ Електрохімічної енергетики 

та хімії 
12 5.05130107 Виготовлення виробів і 

покрить із полімерних 

матеріалів  

Чернігівський промислово-економічний 

коледж КНУТД 

  

 Для забезпечення освітнього процесу згідно Переліку спеціальностей 

2015 року, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», наказу МОН України 

від 06 листопада 2015 року №1151 «Про особливості запровадження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 року  № 266» Міністерством освіти і науки України 11.12.2015 року 

затверджено АКТ узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за степенями (освітньо-кваліфікаційними 

рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та 

ліцензованого обсягу Київського національного університету технологій та 

дизайну.  

За  Переліком-2015 КНУТД готовий здійснювати підготовку фахівців з 14 

галузей знань, 12 спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст», 21 

спеціальності за ступенем «бакалавр», 15 спеціальностей за ОКР «спеціаліст», 

17 спеціальностей за ступенем «магістр». 

 Обсяг навчального навантаження, що виконувався науково-

педагогічними працівниками університету в 2014-2015 н.р. становив 334541 

академічних годин, що на 12,7% менше попереднього року. 
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Кількість академічних груп всіх форм навчання у 2014/2015 н.р. 

становила 505, в тому числі 306 – денної форми навчання; в 2015/2016 н.р. 

загальна кількість академічних груп збільшилась на 15,2 % і становить 582 

групи, з них денної форми навчання – 317 (більше на 3,6 %). 

Динаміку кількості студентів та випускників університету наведено в 

таблиці 1.8. 

Таблиця 1.8 

Динаміка кількості студентів та випускників КНУТД 

за 2013–2014 та 2014–2015 навчальні роки 

Факультет 

2013–2014 

навчальний рік 

2014–2015 

навчальний рік 

Динаміка, % 

С
ту

д
ен

ти
 

В
и

п
у
ск

н
и

к
и

 

С
ту

д
ен

ти
 

В
и

п
у
ск

н
и

к
и

 

С
ту

д
ен

ти
 

В
и

п
у
ск

н
и

к
и

 

Факультет технологій, сервісу та 

моди 
1034 439 747 305 72,24 69,47 

Факультет дизайну 697 239 659 224 94,54 93,72 

Факультет економіки та бізнесу 1273 530 1178 360 92,53 67,92 

Факультет мехатроніки та 

комп’ютерних систем 
747 293 1073 370 143,64 126,27 

Факультет хімічних та 

біофармацевтичних технологій  
467 175 455 157 97,4 89,7 

Факультет ринкових, інформаційних 

та інноваційних технологій 
162 94 160 68 98,7 72,34 

Всього по денній формі навчання 4380 1770 4272 1484 97,53 83,84 

Заочна та дистанційна форми 

навчання 
2559 1080 2474 890 96,67 82,40 

Інститут післядипломної освіти 161 80 156 91 96,89 113,75 

Іноземці 219 56 264 54 120,5 96,42 

Коледж КНУТД 1151 222 1128 266 98,00 119,8 

Львівський коледж легкої 

промисловості 
665 200 647 192 97,29 96,00 

Чернігівський промислово-

економічний коледж  
602 181 526 168 87,37 92,81 

ВСЬОГО ПО КОЛЕДЖАМ 
2418 603 2721 771 112,53 127,86 

РАЗОМ 9737 3589 9467 3145 97,22 87,62 

 

Динаміка контингенту студентів в Україні в абсолютному виразі відбиває 

як демографічні тенденції, що мали і мають місце в країні, так і ставлення з 

боку суспільства до вищої освіти.З метою забезпечення ефективності освітньої 
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діяльності в університеті та оптимізацією структури університету було  

проведено  упорядкування  факультетів ТСМ,  МКТ та Дизайн. (наказ КНУТД 

№186 від 17/06/14, наказ №256 від 19/09/14). 

Загалом в 2014-2015н.р. контингент студентів КНУТД в порівнянні з 

попереднім навчальним роком знизився на 2,8 %, кількість випускників 

знизилася на 12,38%. При цьому найбільший спад кількості студентів відбувся 

у Чернігівському промислово-економічному коледжі (12,63 %) та найменший – 

на факультеті ФРІІТ (1,3 %). Зростання контингенту студентів відбулося в 

навчальному центрі міжнародного співробітництва 1,2 рази.   

 

 Забезпечення виконання навчальних планів і програм 

 

 

У 2014-2015 н.р. освітній процес в Університеті був повністю 

забезпечений державними та галузевими стандартами вищої освіти з усіх 

напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. Всі 

напрями підготовки та спеціальності були забезпечені освітньо-

кваліфікаційними характеристиками і освітньо-професійними програмами. 

Навчальні та робочі плани з усіх спеціальностей відповідають вимогам закону 

України «Про вищу освіту», рекомендаціям Міністерства освіти та науки 

України та сучасним інноваційним тенденціям в освітній діяльності, 

Положенню про організацію освітнього процесу в КНУТД.  

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 Програм 

розвитку основних функціональних напрямів (навчальний процес, наукова 

діяльність, кадрове забезпечення тощо), що сприяє підвищенню якісної 

підготовки фахівців та формуванню іміджу провідного ВНЗ. 
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 В 2014-2015 н.р. навчальним відділом, відділом заочної освіти НМЦУПФ 

продовжується робота по впровадженню комп`ютерної програми для 

розрахунку, обліку та контролю навчального навантаження, зокрема модулів 

«Навчальний план», «Робочий навчальний план», «Розклад занять». У 

2015/2016 н. р. продовжується робота по розробці програмного забезпечення з 

організації навчального процесу, яку забезпечує кафедра інформаційних 

технологій проектування, в частині розрахунку навчального навантаження.  

Підсумкова державна атестація в Університеті у 2014-2015 навчальному 

році здійснювалася згідно закону України «Про вищу освіту», "Положення про 

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 2014-2015 навчальному році за наказами про проходження практики 

4599 студентів Університету пройшли навчальну, виробничу і переддипломну 

практику, з яких 1680студентів денної форми навчання – на підприємствах, в 

установах і організаціях, а саме: 

факультет дизайну – 59 студентів, 

факультет економіки та бізнесу – 869 студентів, 

факультет технологій, сервісу та моди – 267 студентів, 

факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій – 243 студенти, 

факультет хімічних та біофармацевтичних технологій – 242 студенти, 
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факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій 

(м.Черкаси) – 119 студентів. 

коледж КНУТД – 324 студенти, 

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД – 232 студенти, 

Чернігівський промислово-економічний коледж КНУТД – 300 студентів 

Загальна кількість студентів, які пройшли практику, в розрізі факультетів 

і коледжів надана в таблиці 13.1: 

Таблиця 13.1 

Кількість студентів, які пройшли практику у 2014-2015 н.р. 

Назва факультету, коледжу 

Кількість студентів за 

формами навчання 

денна заочна 

Дизайну 693 142 

Економіки та бізнесу 1034 831 

Технологій, сервісу та моди 552 208 

Мехатроніки та комп’ютерних технологій 552 140 

Хімічних та біофармацевтичних технологій 288 159 

Ринкових, інформаційних та інноваційних 

технологій (м.Черкаси) 

133 79 

Коледж КНУТД 503 111 

Львівський коледж легкої промисловості КНУТД 273 232 

Чернігівський промислово-економічний коледж 

КНУТД 

436 15 

Всього по Університету 4464 1917 

 

Близько 2000 студентів пройшли практику в лабораторіях, майстернях та 

підрозділах Київського національного університету технологій та дизайну. 

Наприклад:24 студенти Університету – в лабораторії ГНДІ метрології, 

сертифікації та управління якістю КНУТД, 61 студент – в ЛНВПНД кафедри 

конструювання та технології виробів із шкіри тощо. 

За звітний рік укладено 1653 угоди з підприємствами, установами і 

організаціями. 

Лідерами по кількості прийнятих в цьому році на практику студентів 

стали: ПрАТ«Фармацевтична фірма «Дарниця» – 46 студентів,ТОВ «Дамо» – 

35, ПАО «Київмедпрепарат» – 30, ПАТ «Камвольно-суконна компанія «Чексіл» 

– 111, ПАТ «Чинбар» – 28,ПАТ «ПУМБ» – 26, ПАТ «Фармак» – 26,Київське 
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вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва – 23,ТОВ 

«Дана-мода» – 20, Київське вище професійне училище технологій та дизайну - 

20, ТОВ «Епіцентр К» –14, ВАТ «Меридіан» – 13,ТОВ «Алгол Кемікалз» – 

13,ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, 

сертифікації та якості» – 12, Броварська трикотажна фабрика ПАТ «Софія»- 

11,ТОВ «Ален Груп» – 10, ТОВ «Укркорд» - 23, КП «Чернігівводоканал» - 16, 

ТОВ «Український кардан» - 15, ТОВ «Сівертекс» - 11. 

30 студентів КНУТД, які навчаються за спеціальністю Дизайн, за 

програмою практики відвідали музей національної архітектури і побуту 

України, Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, Києво-

Печерський заповідник; 50 студентів спеціальності Промислова фармація – 

ботанічний сад ім. Фоміна. 

Продовжена співпраця з:ДНВП «Електронмаш»,Інститут проблем 

міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України,НАСК «Оранта», ПАТ КБ 

«Приватбанк», ТОВ «Жанет Фон Клінген», ТОВ «Будинок моди Стельмашов», 

ТОВ «Карбонтехноінвест», ТОВ «АМАТІ-СЕРВІС», ТОВ «Укравтотерм», ПП 

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

ТОВ «Ріто», Фірма «Трикотажне об’єднання», Київський професійний ліцей 

«Авіант», ТОВ ШФ «Воронін» та ін. 

Цикл професійної та практичної підготовки передбачає у результаті 

вивчення вміння використовувати набуті знання у своїй професійній діяльності. 

В університеті посилена робота по удосконаленню наскрізних і робочих 

програм практики. 

Оновлено методичне забезпечення практики і підтримується 

взаємозв’язок зі студентами шляхом електронного освітнього ресурсу 

«Практика» в модульному середовищі освітнього процесу КНУТД для кожного 

напряму та спеціальності в розділі випускових кафедр. 

Основним змістом науково-методичної та навчальної роботи в 

Університеті є формування інноваційного освітньо-виховного середовища, 

вдосконалення змісту підготовки фахівців, навчально-методичне забезпечення 



23 

 

освітнього процесу як складової освітньої діяльності Університету, 

впровадження новітніх педагогічних технологій в процес навчання, підвищення 

якості професійної освіти, забезпечення її мобільності та 

конкурентоспроможності на ринку праці.  

З метою забезпечення внутрішньої системи якості освітнього процесу в 

КНУТД, у зв’язку з імплементацією Закону України «Про вищу освіту» та на 

виконання наказу КНУТД від 16.01.2015р. № 7 «Щодо формування Збірника 

положень КНУТД» оновлено й упорядковано «Нормативно-правовий 

інструментарій системи забезпечення якості освітньої діяльності в КНУТД». У 

2-х томах даного збірника положень відображені основні напрями діяльності 

Університету, нові підходи до формування системи якості підготовки фахівців, 

впровадження інформаційної підтримки кредитно-трансферної системи.  

У сучасному контексті реформування вищої освіти полягає в технологізації 

процесу навчання, у використанні ефективних педагогічних й інформаційних 

технологій, 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 освітні ресурси, які розміщені в 

модульному середовищі освітнього процесу. 

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. 

На виконання наказу КНУТД «Про порядок розроблення і сертифікації 

електронних освітніх ресурсів, що використовуються у навчальному процесі 

КНУТД» від 05.03.2014 р. № 56 до Науково-методичної ради університету 
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(згідно з витягами з протоколів засідань науково-методичних рад факультетів) 

подано та рекомендовано для видачі сертифікатів 445 електронних навчально-

методичних комплексів дисциплін. Після перевірки у модульному середовищі 

освітнього процесу видано 324 сертифікати: ТСМ – 99, факультет дизайну – 50, 

МКТ – 40, ФЕБ – 39, ХБТ – 32, ФРІІТ – 47, ННІСТН – 8 сертифікатів. 

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 2014-2015 навчальний рік. Відбулося 6 планових засідань, на 

яких розглядалися такі питання:  

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

- вимоги до навчальних планів та робочих навчальних планів на 2015-2016 

н.р. (відповідно до Закону України «Про вищу освіту»); 

- затвердження планів роботи секцій Науково-методичної ради 

Університету; 

- особливості проведення рейтингового оцінювання науково-педагогічних 

працівників у 2014-2015 н.р.; 

- затвердження робочих навчальних планів спеціальностей денної та 

заочної форм навчання;  

- аналіз результатів атестації студентів, робота викладачів в електронному 

журналі; ефективність використання викладачами модульного середовища в 

освітньому процесі; 

- готовність кафедр до проведення освітнього процесу в дистанційному 

режимі; 

- магістерська підготовка в контексті Закону України «Про вищу освіту»; 

- сертифікації електронного навчально-методичного комплексу 

дисципліни в модульному середовищі освітнього процесу КНУТД. 

При Науково-методичній раді Університету працювали 3 секції з основних 

напрямів науково-методичної роботи: 
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- Інноваційні технології в освітньому процесі (голова секції – проф. 

Гаркавенко С.С.); 

- Заочна та дистанційна форми навчання в системі безперервної освіти  

(голова секції – доц. Власюк Т.М.); 

- Вдосконалення освітнього процесу в системі якості вищої освіти (голова 

секції – доц. Гавриленко Т.В.). 

З метою реалізації поставлених завдань, імплементації в освітній процес 

Закону України «Про вищу освіту» у 2014-2015 навчальному році були 

розроблені положення, які знайшли практичне застосування в освітній 

діяльності Університету. Науково-методичною радою КНУТД розглядались 

проекти положень та були рекомендовані на Вчену раду Університету до 

затвердження: 

- «Положення про навчання студентів без відриву від виробництва», 

-«Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників КНУТД»,  

- «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

КНУТД»,  

- «Положення про дипломну магістерську роботу (проект)»,  

- «Положення про організацію індивідуального графіку навчання», 

- «Положення про порядок створення та організації роботи екзаменаційної 

комісії в КНУТД»; 

- «Положення про проведення сертифікації електронного навчально-

методичного комплексу дисципліни в КНУТД»; 

- «Положення про організацію та навчально-методичне забезпечення 

самостійної роботи студентів КНУТД»; 

- «Положення про організацію та проведення практичної підготовки 

студентів КНУТД»; 

- «Положення про планування робочого часу науково-педагогічних 

працівників Університету». 
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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 

до друку підручники та навчальні посібники, які рекомендувались на розгляд 

Вченої ради для отримання грифу КНУТД. Розглядалися зміни до Програми 

«Підручник»; заслуховувалися звіти про роботу секцій Науково-методичної 

ради Університету та науково-методичних рад факультетів. 

За поданням деканів факультетів навчально-методичним відділом 

підготовлені документи та подані на розгляд Ради ректорів, відповідних фондів, 

Вченої Ради КНУТД на призначення персональних стипендій. Студенти 

Університету отримують 2 персональні стипендії: Президента України (12 

студентів), Верховної Ради України (4 студенти). 

В 2015 році відділом магістратури була проведена робота щодо перевірки 

виконання студентами магістратури КНУТД плану індивідуальної  роботи, в 

якому визначені всі види і форми індивідуальної науково-дослідної роботи та 

практичної підготовки магістра.  

Основними видами індивідуальної науково-дослідної  роботи магістрів  в 

Університеті є публікація наукової статті за тематикою дослідження  у 

вітчизняних та іноземних  наукових виданнях та участь у науково-практичних  

конференціях з обов’язковим виступом з доповіддю за тематикою магістерської 

роботи  та публікацією тез іноземною мовою. 

Структуру індивідуальної науково-дослідної роботи студентів за 

факультетами зображено на рис. 13.1, 13.2, 13.3,13.4, 13.5, 13.6. 
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Рис. 13.1. Структура науково-дослідної роботи студентів магістратури 

факультету технології, сервісу та моди  

 

Рис. 13.2. Структура науково-дослідної роботи студентів магістратури 

факультету дизайну 

 

Рис. 13.3. Структура науково-дослідної роботи студентів магістратури 
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Рис. 13.4. Структура науково-дослідної роботи студентів магістратури 

факультету мехатроніки та комп'ютерних технологій 

 

 
 

 

Рис. 13.5. Структура науково-дослідної роботи студентів магістратури 

факультету хімічних та біофармацевтичних технологій 

 

Структуру індивідуальної науково-дослідної роботи студентів в 

середньому по університету зображено на рис. 6. 

Факультет 

мехатроніки та 

комп’ютерних 

технологій; 

Представлені 

Додатки до 

індивідуального 

навчального … 

Факультет 

мехатроніки та 

комп’ютерних 

технологій; 

Опубліковані 

статті; 73%; 

28% 

Факультет 

мехатроніки та 

комп’ютерних 

технологій; 

Тези доповідей; 

84%; 33% 

Факультет 

мехатроніки та 

комп’ютерних 

технологій; Інші 

види робіт; 5%; 

2% 

Факультет 

хімічних та 

біофармацевтич

них технологій; 

Представлені 

Додатки до 

індивідуального 

навчального … 

Факультет 

хімічних та 

біофармацевтич

них технологій; 

Опубліковані 

статті; 91%; 24% 

Факультет 

хімічних та 

біофармацевтич

них технологій; 

Тези доповідей; 

176%; 47% 

Факультет 

хімічних та 

біофармацевтич

них технологій; 

Інші види робіт; 

12%; 3% 



29 

 

 

Рис. 13.6. Структура науково-дослідної роботи студентів магістратури 

КНУТД 

 

Особливої уваги заслуговує написання студентами наукових статей. На 

рис. 13.7 наведена  питома вага підготовлених та опублікованих наукових 

статей студентами магістратури  КНУТД  по факультетам. 

 

Рис. 13.7. Питома вага підготовлених наукових статей студентами 

магістратури  КНУТД  по факультетам. 
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Результати аналізу показали, що в структурі виконаних магістрами  робіт 

найбільшу питому вагу займають  участь у науково-практичних  конференціях з 

обов’язковим виступом та написання наукової статті. Третім пунктом є 

виконання інших робіт, до складу яких входять участь у конкурсах, розробка 

проектів, отримання сертифікатів, грамот, патентів. 

Відповідно до Розпорядження №51 від  23.10.2014 та Розпорядження 

№50 від 10.09.2015 тематика  дипломних робіт студентів всіх форм навчання 

літнього випуску, що навчаються за ступенем «Магістр» відповідає наступним 

вимогам:  має практичне спрямування; включає теми, що направлені на 

забезпечення життєдіяльності та розвитку  КНУТД; пов’язана з тематикою 

науково-дослідних робіт випускової  кафедри та наукових керівників; 

відповідає сучасному стану розвитку відповідної сфери та є актуальною; має 

науково-дослідну спрямованість; включає теми, що пов’язані з вирішенням 

проблем у сфері енергозбереження.  

Найбільшої уваги заслуговують теми студентів факультету дизайну, 

зокрема, в яких відображаються особливості дизайну інтер’єру реабілітаційного 

центру для учасників бойових дій,  тенденції сучасного дизайну в розробці 

плакатів по енергозбереженню  для КНУТД та управління енергозберігаючою 

системою штучного освітлення навчальних приміщень КНУТД.  

У березні 2014 року на базі Київського національного університету 

технологій та дизайну було створено Українсько-польський навчальний центр, 

основним завданням якого є надання освітніх послуг за програмами 

міжнародної академічної мобільності,  зокрема Програми «Подвійний диплом».        

Програма “Подвійний диплом” базується на отриманні дипломів як Київського 

національного університету технологій та дизайну так і Вищої  школи 

менеджменту у Варшаві одночасно. За Програмою «Подвійний диплом»  

продовжують навчання 3 студенти ІІ курсу магістратури за спеціальністю 

«Управління підприємством в об'єднаній Європі» та 9 студентів ІІ курсу 

магістратури за спеціальністю «Управління банківською справою і фінансами». 

Захист дипломних робіт студентів, які навчаються за Програмою «Подвійний 
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диплом» буде проводитись у Вищій  школі менеджменту у Варшаві в  червні 

2016 р. 

З 1.10.2015 р. на навчання за Програмою міжнародної академічної 

мобільності «Подвійний диплом» були зараховані 10 студентів  І курсу 

магістратури КНУТД за спеціальністю «Управління підприємством в 

об'єднаній Європі» Вищої школи менеджменту у Варшаві. 

З метою надання платних освітніх послуг  на підставі Положення про 

навчальний центр «Школа бізнесу на Печерську/ Pechersk School of Business» 

Київського національного університету технологій та дизайну відповідно до 

Постанови КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27 

серпня 2010 р. № 796 з з 01.09.2015 року по 30.06.2016 р. за Програмою 

«Вільний слухач» було зараховано 15 слухачів  на факультет економіки та 

бізнесу; 1 слухач на факультет дизайну; 1 слухач на факультет правознавства; 1 

слухач на факультет хімічних та біофармацевтичних технологій Київського 

національного університету технологій та дизайну.  

З 14 по 19 вересня 2015 року в Вищій школі менеджменту у м. Варшаві 

(Республіка Польща)  пройшло стажування 9 науково-педагогічних працівників 

факультету економіки та бізнесу та 2 НПП  факультету дизайну Київського 

національного університету технологій та дизайну за напрямом “Економічний 

розвиток країн Східної Європи в сучасних умовах господарювання.  Програма 

стажування включала в себе 120 годин вивчення наступних дисциплін: 

1. Економіка, фінанси і сучасний бізнес. 

2. Управління проектами. 

3. Методологія наукових досліджень у європейських вищих навчальних 

закладах. 

4. Психологічні та педагогічні основи передачі знань. 

5. Організація  наукової роботи студентів у європейських вищих 

навчальних закладах.  
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6. Економіка і організація освітнього процесу у Вищій школі 

менеджменту у Варшаві. 

По закінченню стажування усі учасники були нагороджені офіційними 

сертифікатами про підвищення кваліфікації. 

В цей же період на базі Вищої школи менеджменту у Варшаві пройшов 

виїзний семестр для 17 студентів, що навчаються за Програмою міжнародної 

академічної мобільності «Подвійний диплом», під час якого студентами були 

прослухані лекції з дисциплін: «Етика бізнесу», «Зв'язки з громадськістю», 

«Управління маркетинговими комунікаціями», «Міжнародні економічні 

відносини». 

 

 

Коледж  КНУТД 

 

Протягом 2015 року всі компоненти освітньої діяльності коледжу – 

організаційна, навчальна, методична, патріотично-виховна –  були 

підпорядковані Закону України «Про вищу освіту», спрямовані на 

імплементацію його основних положень щодо подальшого розвитку та 

удосконалення підготовки майбутніх фахівців на основі базової та повної 

загальної середньої освіти, забезпечення якості освітньої діяльності за всіма 

існуючими спеціальностями. 

Стратегія розвитку діяльності університету визначає політику коледжу, 

розроблені шляхи реалізації її напрямків. 

Ведеться активна робота щодо збереження та оновлення матеріально – 

технічної бази навчального закладу та гуртожитку, впроваджена програма  

енергозбереження, економного використання теплоносіїв та витрат води. 

Заборгованість по заробітній платі, по стипендіях та за комунальними 

послугами відсутня.   
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Загальна характеристика 

 

Освітній процес в Коледжі КНУТД у першому семестрі 2015-2016 

навчального року забезпечувало 92 педагогічних працівника, в тому числі 62 

штатних викладачів. Серед педагогічних працівників 2 кандидатів наук, 25 

викладачів вищої категорії; педагогічне звання «викладач – методист» мають 14 

осіб. Організація навчального процесу забезпечується 7 цикловими комісіями. 

Всі циклові комісії очолюють викладачі вищої категорії.  

На 01.01.2016р. загальна кількість студентів в Коледжі КНУТД складає 

1054 особи, в тому числі:  

 464 особи (44%) на місцях державного замовлення, 

 590 осіб (56%) на місцях договірної форми навчання. 

До складу студентів І курсу у 2015 році була зарахована 281 особа, в тому 

числі: 

  на денне відділення 266 осіб, з них 129 осіб (48,5%) – за 

держзамовленням, 

  на заочне  відділення – 15 осіб, 100% на контрактну форму навчання. 

В результаті реорганізації державного вищого навчального закладу 

«Міжгалузева академія управління» до Коледжу КНУТД приєдналися студенти 

1-3 курсів коледжу МАУ. 

Коледж КНУТД здійснює підготовку фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за наступними 

спеціальностями (за Переліком - 2007): 
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Підготовка молодшого спеціаліста у Коледжі КНУТД у 2015-2016 н. р. 

№ 

з/

п 

Галузь знань Спеціальність 

Кількість студентів за 

формами навчання (на 

01.01.2016р.) 

денна заочна разом 

1 
0305   Економіка 

та підприємництво 

5.03050901  

Бухгалтерський облік 
17 - 17 

2 
0305   Економіка 

та підприємництво 

5.03050401 Економіка 

підприємства 
22 - 22 

3 
0305   Економіка 

та підприємництво 

5.03030801 Фінанси і 

кредит 
13 - 13 

4 0202   Мистецтво 5.02020701   Дизайн 354 - 354 

5 0202    Мистецтво 

5.02020702   

Перукарське  мистецтво 

та декоративна 

косметика 

272 22 294 

6 0202    Мистецтво 
5.020201101  Художнє 

фотографування 
175 12 187 

7 

0516   Текстильна 

та легка 

промисловість 

5.05160201   Швейне 

виробництво 
44 16 60 

8 
1401   Сфера 

обслуговування 

5. 14010202   

Організація 

обслуговування 

населення 

76 11 87 

9 
1401   Сфера 

обслуговування 

5.14010301 Туристичне 

обслуговування 
20 - 20 

 Разом  993 61 1054 
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Випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на 

01.02.2016р. запланований у кількості 149 осіб: 

  на денному відділенні – 138 осіб, 

  на заочному відділенні – 11 осіб. 

 

 

 Робота денних відділень 

 

На  денних відділеннях на початок першого семестру 2015-2016 

навчального року нараховувалось 1003 студента, в тому числі:  

- денне відділення № 1: 578 студентів, які навчалися у 26 академічних 

групах, 12 бюджетних, 14 контрактних.   

- денне відділення № 2: 425 студентів, які навчалися у 19 академічних 

групах, 12 бюджетних, 5 контрактних.   

Якісна успішність за результатами зимової сесії в цілому по денним 

відділенням складає 47,7%,  абсолютна успішність – 92,7%. Відраховано 10 осіб 

(1,0%). Аналіз руху контингенту  студентів у першому семестрі 2015-2016 н. р. 

свідчить, що  основними причинами відрахування студентів є невиконання 

вимог навчального плану та власне бажання.  

Після закінчення коледжу та отримання диплому молодшого спеціаліста в 

лютому 2016р. мають намір продовжувати навчання в університеті: 

 зі спеціальності «Організація обслуговування населення» - 15 осіб з 26 

випускників; 

 зі спеціальності «Художнє фотографування» - 30 осіб з 50 випускників;  

 зі спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» - 20 

осіб з 73 випускників.  
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 Педагогічна діяльність, методична робота та підвищення 

 кваліфікації викладачів 

 

Стратегія розвитку Коледжу КНУТД на 2014-2017 роки  охоплює головні 

напрями функціонування, які відповідають Закону України «Про вищу освіту» 

та завданням, які були поставлені в Указі Президента України 25 червня 2013 

року №344 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року». 

Стратегічна мета навчального закладу – створити елітний коледж, який 

провадить творчу діяльність і готує компетентних фахівців. 

Протягом першого семестру відбулося п’ять засідань Педагогічної ради 

коледжу, зокрема, розглядалися такі питання: 

 Стратегія розвитку Коледжу КНУТД в світлі Закону України «Про вищу 

освіту» та завдання педагогічного колективу на 2015-2016 навчальний рік 

щодо її успішної реалізації. 

 Аналіз ефективності профорієнтаційної роботи в коледжі за результатами 

вступної кампанії.                                

 Соціально-психологічний супровід виховної роботи в коледжі. 

 Діяльність профкому студентів Коледжу КНУТД в контексті 

демократизації студентського самоврядування. 

 Здоров’язберігаючі підходи до організації освітнього процесу в коледжі. 

 Адаптація методичної роботи коледжу до специфіки підготовки фахівців 

творчих спеціальностей.  Педагогічна підтримка обдарованих 

особистостей. 

 Екологічне виховання студентів коледжу в контексті нової 

соціокультурної реальності. 
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 Шляхи підвищення якості дипломного проектування. Дотримання вимог 

до оформлення пояснювальної записки. 

 Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх студентів, які 

проживають у гуртожитку. 

Методична робота в коледжі будується як багатогранний і творчий 

процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої діяльності 

викладачів  та має на меті активізацію педагогічної роботи і покращення якості 

методичних розробок; підвищення рівня освітнього процесу. Важлива роль в 

організації методичної роботи належить методичному кабінету. В кабінеті 

зібрані матеріали творчих знахідок  викладачів, атестаційні матеріали, зразки 

відкритих уроків, позаурочних заходів, методична література, зібрані кращі 

методичні розробки, електронна база навчально-методичного забезпечення 

дисциплін та спеціальностей коледжу. 

В грудні на базі Коледжу КНУТД відбулося виїзне засідання методичного 

об’єднання заступників директорів з виховної роботи коледжів і технікумів 

Києва. 

 

 Виховна, національно-патріотична  

та культурно-просвітницька діяльність 

 

Протягом 2015 року були проведені наступні виховні заходи: 

 Посвята в студенти; 

 Дебют першокурсника; 

 День здоров’я; 

 концерт до Дня працівників освіти; 

 майстер-класи з аквагриму для відвідувачів Сирецького парку; 
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 зустріч з представниками дорожньої поліції м. Києва «Урок безпеки на 

дорозі»; 

 конкурс «Міс Коледж-2015»; 

 вечір поезії «Душі чарівний поклик» в студентському гуртожитку; 

 Новорічний капусник;  

 виставки творчих сюжетних  художніх фотографій на теми сьогодення; 

 фотовиставка робіт викладача фотодисциплін І.Літічевської «За гідність і 

свободу!» в бібліотеці ім. Вернадського; 

 Дні відкритих дверей; 

 урочисті заходи для випускників «Свято вручення дипломів»; 

 випуск стінгазет до видатних дат; 

 випуск електронної газети коледжу; 

 участь у спортивних змаганнях з футболу, волейболу, настільного тенісу. 

 

 

24 листопада 2015 року на базі Коледжу КНУТД для співробітників та 

студентів відбулися навчання з цивільної оборони, які провів Ушаков В.П., 

голова штабу цивільної оборони Київського національного університету 

технологій та дизайну. Представники керуючих органів високо оцінили рівень 

підготовки кадрового складу Коледжу КНУТД з питань цивільного захисту. 

Крім того, студенти під керівництвом викладачів коледжу брали участь у 

наступних заходах: 
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№ 

з/п 
Підготовка творчих робіт та участь у заходах Дата 

1. Відкритий відбірковий тур Чемпіонату Країни  з 

перукарського мистецтва та декоративної 

косметики «Кубок Києва». 

Вересень 2015р. 

2. Ярмарок вакансій в Обухові. Жовтень 2015р. 

3. Фінал конкурсу з перукарського мистецтва та 

декоративної косметики «Снігова королева 

ESTEL». 

Листопад-грудень 

2015р. 

4. Участь у Міжнародній виставці «Освіта та 

кар’єра — День студента 2015». 

Листопад 2015р. 

5. Виставка творчих робіт студентів та викладачів 

спеціальності «Художнє фотографування» 

коледжу в музеї КНУТД. 

Грудень 2015р. 

 

За результатами освітньої діяльності на Міжнародній виставці «Освіта та 

кар’єра – День студента 2015», яка проходила з 12 по 14 листопада 2015 року в 

Українському домі, Коледжу КНУТД присвоєне Почесне звання «Лідер 

професійно-технічної освіти України». 

Крім того, Коледж КНУТД було нагороджено Золотою медаллю та 

Дипломом до неї у номінації «Кращий дизайн офіційного сайту вищого 

навчального закладу». 

 

Розвиток матеріальної бази та інформативне забезпечення 

 

  Фінансові можливості коледжу на початку 2015-2016 н. р. дали змогу 

виконати певний комплекс ремонтних робіт в навчальному корпусі та в 

гуртожитку, придбати нове приладдя, апарати та матеріали для якісного 

здійснення освітнього процесу. 
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Косметичний ремонт та естетичне оздоблення більшості аудиторій та 

кабінетів здійснено силами студентів та колективу коледжу під час літніх 

канікул. Аудиторії, кабінети, перукарські та фотосалони, лабораторії, майстерні 

Коледжу КНУТД облаштовані належним чином та згідно санітарно-гігієнічних 

вимог до навчальних приміщень.  

Потреба іногородніх студентів в ліжко-місці гуртожитку на даний період 

задовольняється повністю, у гуртожитку проживає 300 осіб. 

Бібліотечний фонд традиційно поповнився спеціальними фаховими 

виданнями. На 01.09.2015р. книжковий фонд складає 24362 одиниць та 32 

DVD-дисків; оформлено оплату на 23 періодичних видань. Кількість наочних 

посібників, навчально-методичного та роздаткового матеріалу відповідає 

нормативним показникам, постійно оновлюється.  

 

Чернігівський промислово-економічного коледж  

Київського національного університету технологій та дизайну  

 

Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного 

університету технологій та дизайну  проводить освітню  діяльність на підставі 

ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ № 636427, виданої 20.05.2015 

р. на основі рішення Акредитаційної комісії від 31.03.2015 р., протокол № 115, 

а також Положення про коледж, затвердженого ректором КНУТД  І.М. 

Грищенко 25.03.2015 р. 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  25.02.2011 

р. № 194 „Про припинення юридичної особи Чернігівського державного 

механіко-технологічного технікуму” було припинено юридичну особу 

Чернігівського державного механіко-технологічного технікуму шляхом 

приєднання до Київського національного університету технологій та дизайну та 

утворення у складі університету відокремленого структурного підрозділу – 

Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного 

університету технологій та дизайну. 
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У 2015 році була проведена процедура акредитації спеціальності 

5.05020201 „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва” галузі знань 0502 „Автоматика та управління” та 

повторної акредитації спеціальності 5.05130107 „Виготовлення виробів і 

покрить із полімерних матеріалів” галузі знань „Хімічна технологія та 

інженерія”. 

Коледж має право на надання повної загальної середньої освіти 

(свідоцтво про атестацію серії Ф-І-ІІІ № 006706, строк дії: до 10.04.2022 р.). 

 Основними структурними підрозділами коледжу є відділення, які 

об’єднують навчальні групи декількох спеціальностей. На сьогодні у коледжі 

діють три відділення: 

- відділення механіки та технології (спеціальності 5.05050207, 

5.05050210, 5.05130107); 

- відділення електротехніки (спеціальність 5.05070104); 

відділення бухгалтерського обліку, автоматики та дизайну (спеціальності 

5.03050901, 5.05020201, 5.02020701). 

 Вперше у 2015 році відбувся набір студентів на спеціальність 5.02020701 

„Дизайн ”.  

Загальна кількість студентів коледжу на 20.12.2015 року складає 442 особи, у 

тому числі  

денна форма навчання – 404 осіб,  

          з них навчаються за державним замовленням – 374, 

          навчаються за кошти фізичних осіб – 30; 

заочна форма навчання – 38 особи, 

          з них навчаються за державним замовленням – 0, 

          навчаються за кошти фізичних осіб – 38. 

Загальна кількість штатних працівників коледжу складає 88 осіб, з них: 

педагогічних працівників – 44 чол.;  

службовців                          19 чол.; 

робітників         25 чол. 
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Педагогічні працівники об’єднані у вісім циклових комісій: 

- гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; 

- фізичного виховання; 

- природничо-наукової підготовки; 

- хіміко-біологічних дисциплін; 

- спеціальних механічних дисциплін; 

- спеціальних електротехнічних дисциплін; 

- економічних та обліково-аналітичних дисциплін, 

- живопису та дизайну. 

У звітному періоді проводилася велика робота з утвердження 

позитивного іміджу закладу. Вона ґрунтувалася на вивченні досвіду, набутого 

коледжем, та застосування досвіду інших ВНЗ.  Працівники коледжу брали 

постійну участь у обласних методичних об`єднаннях викладачів, методистів, 

заступників директорів, бібліотекарів. 

На базі коледжу в 2015 році проводилось засідання методичного 

об’єднання методистів ВНЗ І-ІІ р.а. Чернігівської області, яке очолює методист 

коледжу Рославець Л.М. 

Одним із пріоритетних напрямів реалізації Державної цільової програми 

роботи з обдарованою молоддю в коледжі було проведено олімпіади, конкурси, 

турніри, фестивалі, що забезпечило участь обдарованої молоді в міських, 

обласних, всеукраїнських інтелектуальних і творчих змаганнях. У коледжі 

впродовж 2014-2015  навчального року були проведені наступні студентські 

олімпіади:  

- І етап Всеукраїнської олімпіади  з української мови серед студентів ВНЗ 

І-ІІ р.а.;  

- І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка;  

- І етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; 

 - І етап Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ 

р.а.;  
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- І етап Всеукраїнської олімпіади з  інформатики та комп’ютерної 

техніки; 

- участь у Всеукраїнському Інтернет-турнірі природничих дисциплін. 

У коледжі на кожному відділенні організований пошук, відбір та 

залучення обдарованої молоді.  

Профорієнтація проводилась серед випускників та їхніх батьків: 

надавалась інформація про навчальний заклад, правила прийому та програми 

вступних випробувань. Вступники забезпечувались рекламно-інформаційною 

продукцією, їм надавались консультації щодо умов вступу до коледжу, наявні 

спеціальності. 

За звітний період було організовано та проведено низку 

профорієнтаційних заходів із залученням викладачів коледжу, а саме: викладачі 

коледжу взяли участь у 3 Ярмарках професій у м. Славутич (22.10.2014р.) 

Лукашевич В.А., (18.03.2014р.) Олійник В.В., Лукашевич В.А., (21.10.15) 

Олійник В.В., Лукашевич В.А. Ярмарки були технічно забезпечені та 

забезпечені роздатковим матеріалом. 10.10.14 р. до Прилуцького центру 

зайнятості та 23.03.15 до Сосницького центру зайнятості були надіслані 

профорієнтаційні матеріали.  

В цьому році у коледжі відкрилася нова спеціальність «Дизайн» тому 

були охоплені профорієнтаційною роботою початкові спеціалізовані мистецькі 

навчальні заклади м. Чернігова та Чернігівської області з метою ознайомлення 

їх учнів з новою спеціальністю. Як результат цієї роботи ми маємо дві групи 

дизайнерів. 

З метою посилення профорієнтаційної роботи в коледжі започатковане 

проведення тижнів відділень.  Такі тижні проводяться з обов’язковим 

запрошенням учнів шкіл міста. 

Для поширення інформації про коледж серед жителів міста та області 

були використані можливості засобів масової інформації: телеканал Новий 

Чернігів для програми Факт-новини відзняв відеосюжет про благодійний 
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осінній ярмарок, на міському порталі Gorod.cn.ua розмістили статтю з повною 

інформацією про заходи тижня відділення з цікавими фотографіями. 

У 2015 році загальна чисельність студентів коледжу зменшилась за 

рахунок великого випуску спеціалістів (183 чол.) та значного зменшення 

державного замовлення. 

                            Таблиця 1 - Загальна чисельність студентів 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Загальна чисельність студентів (осіб) 598 523 437 

у т. ч. 

держзамовлення 490 466 373 

контракт 108 57 
64 

 

Денна форма навчання (осіб) 531 481 399 

у т. ч. 
держзамовлення 490 466 373 

контракт 41 15 26 

Заочна форма навчання (осіб) 67 42 38 

у т. ч. 
держзамовлення - - - 

контракт 67 42 38 

 Навчальні плани спеціальностей складені на підставі освітньо-професійних 

програм – складових галузевих стандартів вищої освіти, варіативних освітньо-

професійних програм – складових стандартів вищої освіти коледжу та 

структурно-логічних схем підготовки і визначають перелік та обсяг 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, 

конкретні форми проведення занять та їх обсяг, графік навчального процесу, 

форми проведення підсумкового контролю та державної атестації. 

Зміст навчальних програм дисциплін усіх спеціальностей коледжу 

відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-

професійної програми спеціальності. 

У коледжі розроблені Комплексні плани роботи на  2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016  навчальні роки. 
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   Плани розглянуті на засіданнях педагогічної Ради, методичної Ради, 

засіданнях циклових комісій та затверджені в установленому порядку. 

  Крім річних планів розроблені перспективні плани методичної, виховної 

роботи, план роботи атестаційної комісії, план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників тощо. 

 У коледжі створене Організаційне забезпечення контролю якості 

навчально-виховного процесу, на основі якого розроблений План-графік 

проведення внутрішнього контролю. Відповідно до Плану-графіку проводяться 

перевірки реалізації затверджених освітньо-професійних програм, освітньо-

кваліфікаційних характеристик, навчальних робочих планів, навчальних 

програм, робочих навчальних програм; вивчаються та своєчасно вносяться 

зміни в зміст освіти з урахуванням досягнень науки, передового досвіду 

відповідної галузі знань. 

Відповідно до Положення про організацію директорського контролю 

якості навчального процесу у коледжі у кінці 2014-2015 навчального року та на 

початку І семестру 2015-2016 навчального року був проведений контроль 

стійкості знань, вмінь та навичок студентів з дисциплін навчальних планів усіх 

спеціальностей. Результати директорського контролю були обговорені на 

засіданнях педагогічної Ради, засіданнях циклових комісій; розроблені заходи 

щодо підвищення успішності студентів та якості викладання дисциплін 

викладачами, які на сьогодні успішно реалізуються. 

З метою активізації творчої педагогічної діяльності та вдосконалення 

навчально-виховного процесу у коледжі був проведений конкурс на кращу 

«Педагогічна знахідка» серед викладачів у відповідних номінаціях. Рішенням 

методичної ради від 29.01.2015, протокол № 5, кращі роботи були направлені 

на конкурс серед викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. Чернігівської області, де посіли 

призові місця: в номінації «Географія» (викладач Дем’яненко С.Б.) - ІІІ місце; в 

номінації «Культурологія» (викладач Рославець Л.М.) - ІІІ місце. 
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У коледжі організована науково-дослідна робота, створена рада науково-

дослідних робіт студентів коледжу та відділень, проводиться конкурс науково-

дослідних робіт студентів.  

На огляд-конкурс у 2015 році були представлені наступні роботи: 

- Дослідження впливу лугів та кислот на харчові силікатні емалі 

(Колеушко В.П.); 

- Вплив пластифікатора на реологічні властивості суміші 

поліпропілен/полівініловий спирт (Шульга Ю.В.); 

- Створення програми обліку фінансів сімейного бюджету (Биховець 

І.М.); 

- Дослідження вольт-амперних характеристик електричних приладів за 

допомогою блока живлення (Кузьменко О.М., Примак С.М.); 

- Застосування математичних моделей в електротехніці (Кузьменко 

О.М.); 

- Лауреати Шевченківської премії Чернігівщини (Рославець Л.М.); 

- Вибір раціонального тарифу електропостачання для житлових 

будинків, обладнаних електричною системою опалення (Алійник 

Ю.В.); 

- Перспективи та потенціал застосування економіко-математичних 

методів планування та управління при проведенні ремонтів обладнання 

на виробничих підприємствах міста Чернігів (Мороз Д.А.). 

З метою удосконалення науково-дослідної роботи студентів у коледжі 

були розроблені заходи, які були розглянуті на засіданні педагогічної ради 

(протокол від 01.07.15. № 6). 

Навчальний процес ведеться на базі сучасних операційних систем MS 

DOS, WINDOWS, систем управління базами даних EXCEL, ACCESS, засобів 

автоматизації проектування MATHCAD, КОМПАС, прикладного програмного 

забезпечення TURBO PASCAL, процесорів підготовки та оформлення 

документів WORD і інформаційної технології INTERNET .  

. 
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Матеріально-технічна база достатня для підготовки спеціалістів. 

        Навчальні кабінети та лабораторії паспортизовані, забезпечені 

необхідними технічними засобами навчання (мультимедійними проекторами, 

кодоскопами, обладнанням для виконання лабораторних робіт, комп’ютерами 

тощо), наочними посібниками, роздатковим матеріалом 

Для кожної лабораторії складені плани роботи лабораторії та гуртків 

науково-технічної творчості студентів, а також інструкції з охорони праці.  

Навчально-матеріальна база відповідає профілю підготовки фахівців, 

забезпечує набуття практичних умінь і навичок відповідно до обраної 

спеціальності. 

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 9. 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  5 студентів-

інвалідів та 16 студентів з малозабезпеченої сім’ї (кількість постійно 

змінюється).  Ці студенти також отримують усі належні виплати. 

           З метою покращення адаптації студентів до умов навчання в коледжі  

проводиться  анкетування студентів: «Анкета першокурсника», «Перше 

враження про коледж», в групах нового набору – тренінги спілкування, бесіди в 

гуртожитку про особливості взаємовідносин між мешканцями кімнат.   

         Студенти з девіантною поведінкою знаходяться на внутрішньому обліку 

навчального закладу. Для роботи з цією категорією залучаються всі учасники 

навчально-виховного процесу: психолог, викладачі, куратори груп, завідувач 

відділенням, адміністрація коледжу. Ці студенти залучаються до участі в 

групових та загальних виховних заходах, до участі у спортивних змаганнях.  

          Проводились індивідуальні та групові консультації з проблем некерованої 

поведінки студентів, відсутності мотивації до навчання, комп’ютерно-ігрової 
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залежності,   взаємовідносин між юнаками та дівчатами, пристосування до 

життя без батьківської опіки, несправедливого відношення та оцінювання 

викладачами їхніх знань та вмінь, тощо. 

У навчальному закладі склалася система з сприяння працевлаштуванню 

випускників, підготовка, яких здійснюється за державним замовленням. 

Коледж тісно співпрацює з Чернігівським міським центром занятості, з 

керівництвом підприємств міста: ПрАТ «КСК «,Чексіл», ПрАТ «Чернігівський 

механічний завод», ТОВ «Пласт-Бокс Україна», ТОВ «Сівертекс», НВО 

,,МАГР’’, Корюківська фабрика технічних паперів, ПАТ ,,Чернігівобленерго 

ТОВ «Чернігівський ковальський завод», ТОВ «Український кардан», ВП 

«Атомремонтсервіс» ДПНАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Електроспецбуд-

Славутич»та інші. 

   

Львівський коледж легкої промисловості Київського національного 

університету технологій та дизайну 

 

Педколективом у 2014-2015 н.р.   були визначені основні напрямки 

особистісно-професійного розвитку студентів: 

1.  Розвиток професійної спрямованості та необхідних здібностей; 

2.  Вироблення життєвої позиції і конкретизація життєвих планів; 

3.  Підвищення рівня самостійності й відповідальності; 

4.  Етичний, естетичний і духовний розвиток; 

5.  Підвищення ініціативи і творчості; 

6.  Формування психологічної готовності до професійної діяльності; 

7.  Підвищення питомої ваги самовиховання і формування якостей, 

необхідних у майбутній діяльності. 
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Робота педагогічного колективу нашого коледжу була спрямована на 

реалізацію даних завдань. 

Підготовка молодшого спеціаліста  у Львівському коледжі легкої 

промисловості КНУТД  проводиться на базі повної загальної середньої освіти, 

на основі базової загальної середньої освіти і на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник». 

Контингент студентів коледжу станом на 01.10.2014р. 643 осіб, з них за 

денною формою навчання  - 590 студенти (за державним замовленням 563) та 

заочною – 53 студенти (за державним замовленням – 38). 

У Львівському коледжі легкої промисловості КНУТД здійснюється 

підготовка (за денною та заочною формою навчання) фахівців та присвоєння їм 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» згідно переліку: 

Шифр Спеціальність Галузь знань Напрям підготовки 

5.03050702 «Комерційна 

діяльність» 

0305 «Економіка та 

підприємництво» 

030507 «Маркетинг» 

5.05160203 «Моделювання та 

конструювання 

промислових 

виробів» 

0516 «Текстильна та 

легка промисловість» 

051602 «Технологія 

виробів легкої 

промисловості» 

5.05160201 «Швейне 

виробництво» 

0516 «Текстильна та 

легка промисловість» 

051602 «Технологія 

виробів легкої 

промисловості» 

5.05050210 «Обслуговування та 

ремонт обладнання 

підприємств 

текстильної та 

легкої 

промисловості» 

0505 

«Машинобудування та 

матеріалообробка» 

050502 «Інженерна 

механіка» 
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Загальні показники розвитку Львівського коледжу легкої 

промисловості КНУТД станом на 01.10.2014р. 

 

 

 

№ 

з/п 
Показники діяльності 

Кількісні 

параметри 

1. 
Сукупний ліцензійний обсяг прийому студентів за 

спеціальностями коледжу, осіб 
480 

2. 

Кількість студентів, які навчаються в коледжі, 

 в т.ч. за формами навчання, осіб 
643 

 Денна 590 

 Заочна 53 

3. 

Кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка 

фахівців, разом: 
4 

в т.ч. за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста 
4 

4. 
Кількість циклових (предметних) комісій, разом: 6 

з них випускних 4 

5. 

Кількість відділень, разом, в т.ч. 2 

денне відділення 1 

заочне відділення 1 

6. Загальна площа приміщень (м
2
) 11722,7 

 

7. 

Загальні площі, які використовуються в навчальному процесі 

(кв. м), з них 
3086,3 

 Власні 3086,3 

 Орендовані 0 

8. Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м) 0 

9.  Кількість персональних комп’ютерів в кабінетах (шт.) 48 
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Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 

2014/2015н.р. відповідно за спеціальностями складали: 

Шифр Спеціальність Форма 

навчання 

Державне 

замовлення 

5.03050702 «Комерційна діяльність» Денна 27 осіб 

5.05160203 «Моделювання та конструювання 

промислових виробів» 

Денна 72 особи 

5.05160201 «Швейне виробництво» Денна 

Заочна 

48 осіб 

20 осіб 

5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання 

підприємств текстильної та легкої 

промисловості» 

Денна 20 осіб 

Всього: 187 осіб 

 

Державне замовлення виконано в повному обсязі, що свідчить про 

високий рівень організації профорієнтаційної роботи у коледжі. 

Коледж закінчили у 2014/2015 н.р. 216 студентів (денної форми навчання 

– 192 особи (бюджет – 183 особи; контракт – 9 осіб); заочної форми навчання – 

24 особи (бюджет – 18 осіб; контракт – 6 осіб). 

В цьому році 17 випускників отримали диплом з відзнакою, що складає 

7,8% від загальної кількості. Порівняно з минулим навчальним роком цей 

показник зріс у 2 рази. 

За спеціальностями розподіл відбувається наступним чином: 

«Моделювання та конструювання промислових виробів» - 6; 

«Швейне виробництво» - 4; 

«Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та 

легкої промисловості» -1; 

«Комерційна діяльність» - 6. 
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Наші випускники та керівники дипломних проектів спеціальності 

«Моделювання та конструювання промислових виробів» створюють наступні 

колекції-шедеври. 

1. Мініколекція «Чорне-Біле» - студентка Щутяк Я., керівник Біла І.О. 

2. Колекція «Кольорова гра» - студентка Бабій Я., керівник Драчук О.М. 

3. Колекція «Сніжинки» - студенти Щадило С., Дзьоба Х., керівник 

Говда С.А. 

4. Мініколекція «Калиновий рай» - студентка Манич О., керівник 

Король Н.Я. 

5. Мініколекція «Три стихії» - студентка Шуманська К., керівник Біла І.О. 

6. Мініколекція «Flowers» - студентка Сеньків А., керівник Король Н.Я. 

7. Колекція «Наречена Дракули»-студентка Шульган 

Х.,керівникГодьмаш О.І. 

8. Колекція «Дівчата Гетсбі» - студенти Терлецький І., Дмитрів С., 

Сивуляк О., керівник Бакалінська Х.Г. 

9. Колекція «Елегія» - студентка Каранько І., керівник Біла І.О. 

10. Колекція «Royal Freedom» - студенти Барбір В., Барбір Н., 

керівник Король Н.Я. 

11. Мініколекція «Ельфи» - студентка Ясниська М., керівник Мазур 

Л.О. 

12. Колекція «VIVA Україна» - студенти Данилюк О., Довбуш Т., 

Дудок Г., Старчак М., керівник Бакалінська Х.Г. 

13. Мініколекція «9 місяців надії» - студентка Гатала Н., керівник 

Король Н.Я. 
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14. «За щастям до Львова» - студенти Ліпінська Я., Щур О., керівник 

Сумик О.А. 

15. Мініколекція «Сяйво волошок» - студентка Герчаківська Р., 

керівник Король Н.Я. 

16. Колекція «Black Star Mafia» - студенти Сирко Н., Марців О., 

Тирик М., Гладиш М., керівник Біла І.О 

 

Дипломні проекти науково-практичної тематики представили випускники 

спеціальності «Швейне виробництво»: 

1. «Аналіз розвитку конструктивно-технологічних ознак жіночого 

костюма» - студентка Коваленко Оксана. (4 сп шв) – керівник ДП Васьків К.С. 

2. «Аналіз розвитку конструктивно-технологічних ознак чоловічого 

костюма»- студентка Костяк Лариса (4 сп шв) – керівник ДП Васьків К.С. 

3. «Розробка бази даних експертної системи виготовлення швейних 

виробів» - студентка Волчек Олена. (4 шв) – керівник ДП Виговська Л.С. 

4. «Аналіз технології виготовлення оздоблення верхнього жіночого і 

чоловічого одягу із застосуванням вишивки» - студентка Гадомська Олена. (4 

шв) – керівник ДП Виговська Л.С. 

5. «Аналіз технології виготовлення верхнього одягу із застосуванням 

матеріалів нового покоління» - студентка Ерфурт Світлана. (4 шв) – керівник 

ДП Виговська Л.С. 

6. «Аналіз технології виготовлення одягу для новонароджених» - 

студентка Новоженіна Ірина. (4 шв) – керівник ДП Чупіна О.В. 

В цьому році організовано та проведено  науково-пошукову  

конференцію серед студентів: 
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 «Молодіжна субкультура в контексті сучасної моди» - організатор 

Бакалінська Х.Г.; 

 майстер-клас: 

 «Комп'ютерна графіка як вид мистецтва»  (аніме, туторіал, манга, 

косплей)» - організатор  КошеленкоТ.А., ПадлевськаЛ., Шанайда М., Мних К.; 

 Виставка виробів з нетрадиційних матеріалів – організатор: 

голова циклової комісії професійно-орієнтованих та спецдисциплін 

спеціальності 5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових 

виробів». 

Варта відзначити роботу викладача фізичного виховання Блохіної Н.В., 

котра щороку серед студентів коледжу організовує спортивні змагання «Веселі 

старти».  

 

Станом на 01.09.2015р. 421 студент отримував стипендію, з них 4 особи 

підвищену та 24 особи соціальну. До числа студентів, які отримують соціальну 

стипендію входять сироти під опікою, позбавлені батьківського піклування, 

інваліди, постраждалі  від аварії на Чорнобильській АС та студенти-батьки з 

дітьми до 3-х років. 

 

Іменними стипендіатами коледжу є:  

 

Прізвище та ім’я  Курс Стипендія 

Данилюк Ольга Володимирівна  

 (№98  від 30.06.15) 

IV Стипендія Президента України 

Клонцак Марта-Ольга Юріївна 

(№172 від 28.10.14) 

ІІ Премія ім. В. Чорновола 
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Контингент студентів денного та заочного відділень ЛКЛП КНУТД 

наведено у таблиці: 

 

Шифр 

спеціальності 

Назва 

спеціальності 

2013-2014 (на 01.10.13р.) 2014-2015 (на 01.10.14р.) 

Разом 

В.т.ч. 

Разом 

В.т.ч. 

Б К 

І курс  

(1 рік 

н.) 

Б К 

І курс  

(1 рік 

н.) 

Денне відділення 

5.03050702 
«Комерційна 

діяльність» 

103 79 24 30 99 81 18 37 

5.05160203 

«Моделювання 

та 

конструювання 

промислових 

виробів» 

238 219 19 76 238 230 8 74 

5.05160201 
«Швейне 

виробництво» 

198 196 2 66 179 179 0 48 

5.05050210 

«Обслуговування 

та ремонт 

обладнання 

підприємств 

текстильної та 

легкої 

промисловості» 

 

 

81 75 6 19 74 73 1 20 

Всього: 620 569 51 191 590 593 27 179 
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Заочне відділення 

5.03050702 
«Комерційна 

діяльність» 

- - - - - - - - 

5.05160203 

«Моделювання 

та 

конструювання 

промислових 

виробів» 

- - - - - - - - 

5.05160201 
«Швейне 

виробництво» 

40 33 7 25 53 38 15 22 

5.05050210 

«Обслуговування 

та ремонт 

обладнання 

підприємств 

текстильної та 

легкої 

промисловості» 

- - - -     

Всього: 40 33 7 25 53 38 15 22 

 

Потужною ланкою профорієнтаційної роботи Львівського коледжу легкої 

промисловості Київського національного університету технологій та дизайну є 

«Театр моди» - творчий колектив, який об’єднує студентів різних 

спеціальностей та надає їм можливість творчо реалізуватися та розвинути 

таланти як дизайнерів, манекенниць, акторів, співаків. Студенти працюють над 

створенням колекцій одягу, беруть участь у конкурсах і фестивалях, 

громадських святах та урочистостях місцевого та обласного рівнів, а також у 

спеціально організованих профорієнтаційних концертах у школах Львова, 

Львівщини та сусідніх областей.  

Профорієнтаційна робота проводиться за річним планом і носить 

постійний характер, що демонструють наступні заходи: 
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 реклама у довідниках «Абітурієнт», «Навчальні заклади Львівської 

області»; 

 реклама у газеті «Високий замок» та на телебаченні; 

 роз’яснювальна та агітаційна робота у школах м. Львова та області        

(близько 180 середніх загальноосвітніх шкіл); 

 проведення днів відкритих дверей; 

 створення Web- сайту та блогу (http://lklpknytd.blogspot.com/) ЛКЛП 

КНУТД; 

 співпраця з ліцеями м. Львова та Львівської області (20 ліцеїв). 

Щорічно, впродовж багатьох років, ЛКЛП КНУТД є учасником 

Всеукраїнської виставки «Форум моди та краси», з 2011 року за підтримки 

Головного управління освіти та науки Львівської обласної державної 

адміністрації,  Львівської міської Ради та ПрАТ «Галекспо» започаткували 

соціальний проект- Всеукраїнський конкурс «Битва модельєрів».  

25-28  вересня 2014 року у Палаці спорту «Україна» відбулася  щорічна 

виставка "Форум моди та краси"  та  фінал конкурсу "Битва модельєрів".       

Призові місця на конкурсі отримали: 

Номінація «Етностиль»: 

 колекція "І на оновленій землі..." Львівського коледжу легкої 

промисловості КНУТД (керівник – Сумик О.А.), 2  місце. 

 Номінація "Модний образ": 

 колекція "Бандерштадт" Львівського коледжу легкої 

промисловості КНУТД (керівник Бакалінська Х.Г.), 1 місце. 

Протягом року проводиться профорієнтаційна робота в тісній співпраці з 

Львівським обласним центром зайнятості. З кожним роком все більше 

налагоджується співпраця з районними центрами зайнятості (м. Буськ, м. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flklpknytd.blogspot.com%2F&post=31344028_3931
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Пустомити, м. Миколаїв та ін.), це дає можливість охопити агітаційною 

роботою більшість шкіл районів Львівської області. 

З метою популяризації коледжу, проведення профорієнтаційної роботи 

Театр Моди виступав в багатьох містах Львівської області (м. Буськ, м. Жовква, 

м. Миколаїв, м. Броди та ін.) протягом 2014-2015рр. 

Добре налагоджена співпраця з багатьма ліцеями міста Львова та 

Львівської області, підписані угоди з ними про співпрацю і випускники цих 

ліцеїв мають можливість вступати до коледжу на скорочену форму навчання. 

Крім того, велика інформаційна  робота проводилась по школах м. Львова всіма 

викладачами, працівниками бібліотеки та бухгалтерії коледжу з метою 

популяризації спеціальностей які є наявними в коледжі. Зокрема в період 2014-

2015н.р. було відвідано 25 ліцеїв та 62 школи Львова та Львівської області. 

Крім того, часто проводяться  зустрічі з випускниками коледжу, що 

працюють на таких швейних підприємствах як: ТДВ «Львівський маяк», ТДВ 

«Весна-Захід»,  ТзОВ «Ролада», ВАТ «Троттола», ЛШП УКОН «Силует», ТзОВ 

«Інтерсервіс», ДП «Львівтекс» (м.Львів), ТДВ «Самбірська швейна фабрика», 

ТДВ «Гелікон» (м.Броди), ТДВ «Стрітекс» (м.Стрий), ТДВ «Золочівська 

швейна фабрика», ТДВ «Галичина» (м.Івано-Франківськ), ПП «Перечинська 

швейна фабрика» (м.Мукачів), ПП «Парада» (м. Ужгород)  та інші. 

Важливою складовою діяльності коледжу залишається тісна співпраця з 

Київським національним університетом технологій та дизайну, в структуру 

якого ми входимо. Можливість продовження навчання випускниками коледжу 

на старших курсах в цьому «виші» надає престижу нашому закладу. 

Студенти мають можливість здобувати вищу освіту за скороченою 

формою навчання за відповідними напрямами: 

1) 030504 Економіка підприємства 

Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво 

Спеціальність 7.03050401 Економіка підприємства  
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2) 030601 Менеджмент 

Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування 

Спеціальність 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування  

3) 051602 Технологія виробів легкої промисловості  

Галузь знань 0516 Текстильна та легка промисловість 

Спеціальність 7.05160202 «Конструювання та технології швейних 

виробів»  

  Контингент випускників, зарахованих на старший курс в 

КНУТД складає 60 осіб. 

 Також студенти паралельно з навчанням у коледжі мають 

можливість здобувати  освіту  за спеціальністю 5.14010202 «Організація 

обслуговування населення» в ІПО КНУТД за кваліфікацією «Фахівець в галузі 

управління» (контингент складає 20 осіб). 

Навчально-виховний процес у коледжі у 2013-2014н.р. забезпечували    60 

викладачів, з яких 57 штатних та 3 сумісника. Серед штатних працівників 3 

кандидата наук, 32 викладачі вищої категорії, 9 – І категорії,    4 – ІІ категорії і 

12 спеціалісти. Педагогічне звання «викладач-методист» мають 13 осіб, 

«старший викладач» - 6 осіб. 

Із 57 педагогічних працівників – 21 пенсіонер, що складає 36,84%. 

В коледжі проводиться систематична робота з підбору викладачів, 

вдосконалення їх педагогічної майстерності та підвищення кваліфікації. 

Значна увага приділяється комплектуванню педагогічних працівників з 

числа випускників коледжу та працівників, які мають досвід роботи на 

виробництві, а також випускників Київського національного університету 

технологій та дизайну. 

Важливим фактором підвищення рівня якісного складу викладачів, 

зростання їх методичного та фахового рівня є чергова і позачергова атестація. У 

відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого  наказом Міністерства юстиції України від 06.10.2010р. за №930, 
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зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010р. за № 

1255/18550 зі Змінами (Наказ № 1473 від 20.12.2011р. Наказ № 1135 від 

08.08.13р.) 26 березня 2015р. у коледжі проводилася чергова атестація 

педагогічних працівників. Атестацію в коледжі і в обласному управлінні освіти 

наші викладачі пройшли успішно. Атестаційні матеріали (графік атестації, 

характеристика викладача, атестаційний лист протоколи засідань атестаційної 

комісії) виконані на належному рівні. 

 В рамках підготовки до атестації викладачами були проведені 

відкриті заняття. Активне використання сучасних освітніх методик та 

технологій свідчить про високий науково-методичний рівень працівників 

коледжу. 

З метою підвищення професійного рівня педпрацівники коледжу 

пройшли в 2014/2015н.р. курси підвищення кваліфікації: 

- адміністративні працівники в центральному інституті післядипломної 

освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; 

- викладачі в інституті післядипломної освіти та доуніверситетської 

підготовки Львівського національного університету ім. І. Франка. 

Планування і організація навчально-виховного процесу спеціальностей 

здійснюється на підставі Закону України „Про освіту”, Закону України „Про 

вищу освіту” , Положення «Про організацію освітнього процесу у Львівському 

коледжі легкої промисловості КНУТД” та інших нормативних документів, що 

регламентують навчально- виховний процес. 

В навчальному закладі є всі нормативні документи щодо науково- 

методичного забезпечення навчального процесу, а саме: 

-державні стандарти освіти (ОПП,  ОКХ та ЗД спеціальності 5.03050702 

«Комерційна діяльність», 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання 

підприємств текстильної та легкої промисловості», 5.05160201 «Швейне 

виробництво», 5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових 

виробів»); 

-навчальні та робочі плани; 
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-навчальні і робочі програми дисциплін; 

-програми всіх видів практик; 

-підручники навчальні посібники; 

-інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

-завдання та методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи 

студентів; 

-контрольні завдання, тести, екзаменаційні програми та питання, 

модульні контрольні роботи, директорські контрольні роботи, ККР тощо; 

-методичні рекомендації для курсового та дипломного проектування. 

Усі директивно-нормативні документи, які регламентують навчальний 

процес, в коледжі є в наявності та доводяться до відома педагогічного 

колективу на педагогічних радах, методичних радах, виробничих нарадах, на 

засіданнях циклових комісій. Управління навчальним процесом здійснюється 

заступником директора з навчальної роботи під зальним контролем директора 

коледжу. 

Навчально-виховний процес базується на системі організаційних та 

дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти відповідно до 

освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця та освітньо-професійної 

програми Державного Стандарту вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Молодший спеціаліст». 

Викладачі коледжу широко впроваджують нові форми навчання – 

інформаційно-комунікативні технології, технологію інтерактивного навчання, 

технологію формування творчої особи, які сприяють зацікавленню, 

самостійності, творчої активності студентів у засвоєнні знань. 

Для активізації пізнавальної діяльності студентів викладачі  

використовують елементи таких сучасних освітніх технологій: інтерактивні 

методи «Акваріум», «Багатомірна матриця», «Веббінг», «Діалог Сократа», 

метод «Експертних груп», «Мозковий штурм», «Прес-конференція», 

«Розв’язування ситуаційних задач», «Дискусія» тощо. Ці методики дозволяють 
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залучити всіх слухачів до процесу пізнання, створюють атмосферу співпраці і 

взаємодії, розвивають комунікативні якості і здібності, піднімають самооцінку 

студентів.  

Практикуються нестандартні форми проведення занять, а саме заняття-

екскурсії в музеях та мистецьких галереях під гаслом «Силове поле музею – це 

здійснення пізнавальної функції». 

Матеріали своєї роботи за 2014-2015н.р. викладачі систематизували у 

посібниках, інформаційних вісниках та методичних розробках, значна кількість 

яких були апробовані у навчальних закладах І-ІІ р.а. Львівської області.    

Протягом навчального року відбувався процес вивчення, узагальнення та 

впровадження кращого педагогічного досвіду. Проблеми, над якими працювали 

педагогічні працівники. спрямовані на розвиток творчих здібностей студентів 

усіх спеціальностей та формування  їх навчально-пізнавальної активності  під 

час вивчення дисципліни. 

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних дисциплін і 

регламентується Положенням «Про організацію освітнього процесу у 

львівському коледжі легкої промисловості КНУТД». 

Зміст самостійної роботи студентів з конкретної дисципліни визначається 

навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною програмою 

вивчення дисципліни. 

На самостійну роботу викладачами коледжу може виноситись: 

• частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом; 

• окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва 

викладача. 

Самостійна робота студентів коледжу забезпечується системою 

навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни: 
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основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та 

методичні посібники); 

• додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична); 

• методичні матеріали (методичні вказівки щодо виконання самостійної 

роботи студентів). 

Динаміка успішності студентів коледжу надана в таблиці: 

Шифр 

спеціальності 
Назва спеціальності 

2013-2014  2014-2015  

Абсолютна,% Якісна,% Абсолютна,% Якісна,% 

5.03050702 
«Комерційна 

діяльність» 

100 59,40 98,38 64,89 

5.05160203  

«Моделювання та 

конструювання 

промислових виробів» 

96,6 60,94 93,40 58,80 

5.05160201 
«Швейне 

виробництво» 

98,1 65,11 96,62 50,24 

5.05050210  

«Обслуговування та 

ремонт обладнання 

підприємств 

текстильної та легкої 

промисловості» 

96,2 42,5 97,04 38,54 

Середньозважена успішність 97,70 56,98 96,36 53,12 

У 2014-2015н.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. 

З метою позитивного впливу на світогляд студентів у коледжі 

проводились наступні виховні заходи: 

- Виховні години, присвячені Різдвяним та Великоднім святам, Дню 

матері та.ін; 
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- Тематичні виховні години: «Україна – єдина держава», «Пам'яті 

жертв голодомору», «Пам'яті героїв Крут», «Немає мови – немає 

держави », «День соборності України»; 

- Участь у громадській панахиді за жертвами «Майдану гідності»; 

- "Тиха хода" до річниці подій на Майдані - "Ми збережемо віру".   

- Тематичні виховні заходи: 

 «Український народний одяг як джерело натхнення для сучасних 

дизайнерів» - організатори: студенти Іа ск групи, куратор БілаІ.О.; 

 «Чайна церемонія» - організатори: студенти ІІ ск групи, викладач 

ЛепехН.В.; 

  «Герої не вмирають» - організатори: Ходань О.Л., Шутка Р.С., 

Величкович О.Р. (зустріч з учасником АТО - заступником начальника штабу 7 

батальйону Національної гвардії Андрухівим Ю.М.). 

- Шоу-програми: «День знань. Подорож у майбутнє»; "Форум моди 

та краси"; 

- Відкритий захист дипломних проектів студентів спеціальності 

«Моделювання та конструювання промислових виробів»; 

- Конкурси:  «Перлина краси»,  «Територія талантів», «Мій 

етностиль»; 

- Участь у міжнародному конкурсі «Печерські каштани»; 

- Святкові заходи до 70-річчя з нагоди Дня народження колледжу:  

благодійний ярмарок  «Творимо добро разом», аукціон досягнень; 

-  Участь у  ярмарках  професій «Тебе шукає робота», «День 

самовизначення»; 
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Студенти нашого коледжу стали активними учасниками руху «За чисте 

довкілля» : 

 приймали участь у Екологічному фестивалі «Лісопарк «Зубра»»; 

 організували виставку стінгазет до Міжнародного Дня Землі; 

 організували екскурсію в природний заповідник «Розточчя». 

У 2014-2015 н.р. свою роботу продемонстрували діючі гуртки коледжу: 

 Відкрите засідання гуртка «Історичне краєзнавство» організатори: 

учасники гуртка, викладачі Козачук Т.В. , ЯнжулаО.В.; 

 Тематичний захід гуртка іноземної мови «Teachers’ Day»  - 

організатори: учасники гуртка, викладачі СеменюкО.Я., НедопольськаС.М.,  

Живора О.О., ЛопушанськаО.С.; 

 Відкрите засідання гуртка «Школа бізнесу» у формі зустрічі 

студентів із успішними людьми: Остапои Павлюком - фінансовим 

консультантом ОВБ олфінанс Україна та Юрієм Гошієм - менеджером 

страхової компанії та співвласником старт-апу hunky - організатори: учасники 

гуртка, БасарабаЮ.В. 

Бюджетне фінансування коледжу склало 5 354 238 гривень, з них на 

зарплату використано 2 953 900 гривень, на стипендію 1 794 298 гривень, на 

оплату за харчування дітям-сиротам 79 640 гривень, на оплату комунальних 

послуг 526 400 гривень. 

Протягом року від господарської діяльності надійшло 346 080 гривень. З 

них на заробітну плату використано 267 650 гривень; на відрядження 7 000 

гривень, оплату комунальних послуг 25 100 гривень.  

Аудиторії, кабінети, лабораторії та навчальні майстерні ЛКЛП КНУТД об 

лаштовані належним чином згідно санітарно-гігієнічних вимог до навчальних 

приміщень. 
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Потреба іногородніх студентів в ліжко-місці гуртожитку на даний період 

задовольняється на 100%. 

Бібліотечний фонд щорічно поповнюється спеціальними фаховими 

виданнями. На 2015р. оформлено передплату на 12 видань. Поповнення 

бібліотеки підручниками та посібниками склало у 2014/20145н.р. 28 

примірників на суму 1510 гривень. Кількість наочних посібників, навчально- 

методичного та роздаткового матеріалу відповідає нормативним показникам, 

постійно поновлюється. 

 

     2. Проведення підготовки та перепідготовки педагогічних, науково-

педагогічних працівників і спеціалістів навчального закладу 

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНУТД 

спрямоване на підвищення якості надання освітніх послуг, провадження на 

високому рівні навчальної, наукової діяльності, яка забезпечує здобуття 

особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями.  

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.  

Відповідно до Ст. 47 Розділу XV Закону України «Про вищу освіту» 

підвищенням кваліфікації вважається «підвищення рівня готовності особи до 

виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності 

виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом поглиблення, розширення 

та оновлення її професійних знань, вмінь, компетентностей у межах 

професійної діяльності або галузі знань». 

У зв’язку з імплементацією Закону України «Про вищу освіту» та з метою 

впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній процес поновлено 
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«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, згідно із Законом 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. 

З метою активізації науково-практичної діяльності в сфері освіти, 

поглиблення інтеграції в освітній процес КНУТД спільно з Інститутом 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у 2014 році створили 

Центр професійного розвитку викладача (Центр ПРВ) КНУТД.  

Протягом 2014-2015 н.р. 60 слухачів відвідали курси підвищення 

кваліфікації в Центрі ПРВ КНУТД. 
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В Інституті післядипломної освіти КНУТД у 2014-2015 н.р. підвищили 

кваліфікацію 13 науково-педагогічних працівників. 

В Університеті менеджменту освіти НАПН України в 2015 році закінчили 

курси підвищення кваліфікації 20 науково-педагогічних працівників. 

На Державному підприємстві «Головний навчально-методичний центр 

Держгірпромнагляду України» пройшли курси підвищення кваліфікації 3 

викладачі. 

З метою формування інноваційного освітнього середовища, 

впровадження новітніх технологій у процес навчання, вивчення досвіду роботи 

сучасного виробництва, ознайомлення з досягненнями науки і техніки, з метою 

співпраці з підприємствами, організаціями, науковими установами через форму 

стажування підвищення кваліфікації пройшли 30 викладачів Університету. 

Захист кандидатських робіт зараховано як підвищення кваліфікації 4 

науково-педагогічним працівникам, докторської дисертації – 3. 

За участь у міжнародних науково-практичних конференціях за наявністю 

сертифікатів протягом 5-ти років зараховано підвищення кваліфікації 2 

викладачам та 1 викладачу курси в Brighton Language College. 

У 2014-2015 навчальному році План підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників КНУТД виконано. Заплановано підвищення 

кваліфікації 108 науково-педагогічним працівникам, підвищили кваліфікацію 

106 науково-педагогічних працівників (2 звільнились). 

Підготовка науково-педагогічних кадрів через докторантуру та 

аспірантуру ведеться для забезпечення навчального процесу та проведення 

науково-дослідної роботи висококваліфікованими науково-педагогічними 

кадрами і є одним з основних джерел постійного поповнення та оновлення 

інтелектуального потенціалу університету. З розвитком університету, а також з 

розширенням номенклатури спеціальностей, з яких здійснювалась підготовка 

студентів, розширилась підготовка і науково-педагогічних кадрів. У 2015 році в 

університеті підготовка через аспірантуру здійснювалась за 17 

спеціальностями, через докторантуру – за 8 спеціальностями та за 3 галузями 
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наук (05 – технічні науки, 08 – економічні науки, 17 – мистецтвознавство). Усі 

наукові спеціальності забезпечені високопрофесійним науковим і науково-

педагогічним потенціалом, сучасною науково-дослідною, експериментальною 

та матеріально-технічними базами, підкріплені науковими та мистецькими 

школами. 

В 2015 році в докторантурі університету перебували 8 докторантів, в 

аспірантурі навчалось 94 аспіранта: 68 з відривом, 26 без відриву від 

виробництва та 9 здобувачів. 

Наукове консультування докторантами та наукове керівництво 

аспірантами і здобувачами здійснювали 38 докторів наук та 19 кандидатів наук. 

План прийому до аспірантури у 2015 році, затверджений Міністерством 

освіти і науки України, складав – 24 місця в т.ч.: 19 – з відривом від 

виробництва, 5 – без відриву від виробництва. Подано заяв для вступу до 

аспірантури: всього 38 осіб (загальний конкурс – 1,58 особи на місце). 

До аспірантури за державним замовленням зараховано 24 вступника; за 

контрактом зараховано 6 осіб. 

План прийому до докторантури у 2015 році, затверджений Міністерством 

освіти і науки України, складав – 3 місця. До докторантури за державним 

замовленням зараховано 3 особи; за контрактом – 1 особа. 

Упродовж 2015 року закінчили навчання 3 докторанти та 19 аспірантів., з 

них з вчасним захистом дисертації – 1 докторант та 7 аспірантів. Ефективність 

діяльності докторантури за звітній рік складає 33,3%, аспірантури 36,8%. 

В університеті діє шість спеціалізованих вчених рад, з правом прийняття 

до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора та кандидата наук. В 2015 році в спеціалізованих радах університету 

захищено співробітниками університету 2 докторських дисертації та 18 

кандидатських дисертацій. Всього захищено в спеціалізованих радах 

університету 6 докторських дисертацій та 26 кандидатських дисертацій. 

Отримано коштів від здобувачів сторонніх організацій на суму 116,700 тис. грн. 
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3. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

навчального закладу 

 

У 2015 році Київський національний університет технологій та дизайну 

(далі – Університет) здійснював прийом на підготовку фахівців з вищою 

освітою за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), 

напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах 

ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах: 

факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій у м. Черкаси; 

та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі 

університету: Коледж КНУТД у м. Києві; Львівський коледж легкої 

промисловості КНУТД; Чернігівський промислово-економічний коледж 

КНУТД. 

У 2015 році вперше здійснено набір студентів за напрямами підготовки 

«Біотехнологія», «Правознавство», за спеціалізацією «Дизайн аксесуарів та 

ювелірних виробів» (напрям підготовки «Дизайн»), за спеціальністю 

«Управління інноваційною діяльністю», та за спеціалізаціями «Управління 

підприємствами в країнах ЄС», «Менеджмент fashion-індустрії» (спеціальність 

«Бізнес-адміністрування»). 

Протягом вступної кампанії 2015 році до Університету було подано 10088 

заяв, що на 119 заяв (1,19 %) більше 2014 року. За кількістю поданих заяв на 

здобуття ступеня «Бакалавр» денної форми навчання найбільш пріоритетними 

залишаються такі напрями підготовки: дизайн – 626 заяв, менеджмент – 607 

заяви, комп’ютерні науки – 510 заяв, фармація – 485 заяв, автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології – 442 заяви, економіка підприємства – 396 

заяв, маркетинг – 371 заява. 

Як і кожного року, найбільший конкурс на місця державного замовлення 

залишається за напрямами підготовки: дизайн, комп’ютерні науки, фармація, 

економіка підприємства, менеджмент, облік і аудит, фінанси і кредит, 

маркетинг, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. 
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Державне замовлення в 2015 році Київський національний університет 

технологій та дизайну (далі – Університет) отримав за результатами проведення 

конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку 

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

кваліфікації та перепідготовку відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.05.2013 р. № 363 «Про затвердження Порядку розміщення 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів» (наказ МОН України від 09.07.2015 № 728 зі змінами). 

Обсяги державного замовлення у 2015 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 2011-2015 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 

2011 317 702 382 281 1682 

2012 279 750 321 322 1672 

2013 470 666 306 285 1727 

2014 400 644 347 308 1699 

2015 357 702 54 330 1443 
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Динаміку обсягів державного замовлення за денною формою навчання 

наведено на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Динаміка обсягів державного замовлення за денною формою навчання 

у 2011-2015 роках 

 

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

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

2011 до 2015 року складали відповідно: 2011 рік – 317 осіб, 2012 рік – 279 осіб, 

2013 рік – 470 осіб, 2014 рік – 400 осіб, 2015 рік – 357 осіб, тобто в останні роки 

спостерігається 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. 

Обсяги державного замовлення на здобуття ступеня «Бакалавр» за роками 

складали: 2011 – 702 особи, 2012 рік – 750 осіб, 2013 рік – 666 осіб, 2014 рік – 

644 особи, 2015 – 702 особи. В 2015 році обсяг державного замовлення 

збільшився порівняно з 2014 роком на 118 осіб (18,32 %). Збільшення обсягів 

державного замовлення відбулося за рахунок збільшення кількості місць, що 

2011 2012 2013 2014 2015

317 279 
470 400 357 

702 750 
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644 
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382 321 
306 347 

54 

281 322 285 308 330 

молодший спеціаліст бакалавр спеціаліст магістр 
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були виділені МОН України для прийому осіб на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» обсяг державного 

замовлення в 2015 році складав лише 54 особи, що на 293 (84,4 %) менше 

2014 року. Скорочення викликано тим, що в зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про вищу освіту» останній прийом студенті на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста ВНЗ України буде здійснюватись в 2016 

році, що викликало відповідне скорочення попиту у абітурієнтів на здобуття 

вказаного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Обсяги державного замовлення на здобуття ступеня «Магістр» за роками 

складали: 2011 – 281 особа, 2012 рік – 322 особи, 2013 рік – 285 осіб, 2014 рік – 

308 осіб, 2015 – 330 осіб. В 2015 році обсяг державного замовлення збільшився 

порівняно з 2014 роком на 22 особи (7,14 %). Збільшення обсягів державного 

замовлення на здобуття освітнього ступеня магістр було викликано 

скороченням його розміру на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста. 

Порівняльний аналіз обсягів державного замовлення, що отримував 

Університет на підготовку фахівців з вищою освітою за заочною формою 

навчання в 2011-2015 роках наведено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Динаміка обсягів державного замовлення за заочною формою навчання 

Навчальний 

рік 

Кількість місць державного замовлення за відповідними 

освітніми ступенями (ОКР) 
Всього 

молодший 

спеціаліст 
бакалавр спеціаліст магістр 

2011 20 61 1 - 82 

2012 17 103 1 - 121 

2013 18 102 - - 120 

2014 20 106 - - 126 

2015 27 59 2 - 88 
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 Динаміку обсягів державного замовлення на навчання без відриву від 

виробництва (заочна форма) наведено на рис. 3.2. 

 

Рис. 

3.2. Динаміка обсягів державного замовлення на навчання без відриву від 

виробництва 

 

Кількість місць державного замовлення на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за роками коливається в межах 

17-27 місць, тобто показники прийому мають стабільний рівень. Обсяги 

прийому на здобуття ступеня «Бакалавр» мали тенденцію до зростання до 2014 

року, в 2015 році обсяг державного замовлення скоротився на 47 осіб (44,34 %), 

що пов’язано з ситуацією в країні.  

Результати вступної кампанії 2015 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; активізація проведення 

профорієнтаційної та агітаційної роботи серед школярів і студентів коледжів та 

університетів. 
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4. Дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних умов 

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

 

Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті 

технологій та дизайну здійснюється 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). У 2015 році до КНУТД шляхом реорганізації було приєднано Державний 

вищий навчальний заклад «Міжгалузева академія управління» (згідно 

Розпорядження КМУ від 27.05.2015р. №547-р «Про реорганізацію державного 

вищого навчального закладу «Міжгалузева академія управління» та наказу МОНУ 

від 19.06.2015р. №661 «Про реорганізацію державного вищого навчального 

закладу «Міжгалузева академія управління»). Наказом КНУТД від 01.07.2015р. 

№122 був створений Юридичний факультет як структурний підрозділ 

Університету. 

Ліцензовані обсяги підготовки фахівців в КНУТД складають: 

- ступінь «Бакалавр» денної форми навчання 2560 осіб; 

- ступінь «Бакалавр» заочної форми навчання 1905 осіб; 

- ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання 732 осіб; 

- ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання 585 осіб; 

- ступінь «Магістр» денної форми навчання 1630 особи; 

- ступінь «Магістр» заочної форми навчання 1180 осіб. 

Ліцензовані обсяги підготовки фахівців станом на 01.12.2015 року наведені 

на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Ліцензовані обсяги підготовки фахівців в КНУТД.  

 

За звітний період в університеті збережено всі напрями і спеціальності 

підготовки фахівців.  Крім того, у 2015 році відкрито 2 напрями підготовки за 

ступенем «бакалавр», 1 спеціальність за ступенем «магістр». В результаті 

приєднання Державного вищого навчального закладу «Міжгалузева академія 

управління» перелік напрямів підготовки і спеціальностей Університету 

збільшився на 1 напрям підготовки бакалаврів, 1 спеціальність підготовки 

спеціалістів.  

Дотримання ліцензійних умов за ступенем «Бакалавр» денної та заочної 

форм навчання наведено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Дотримання ліцензійних умов за ступенем «Бакалавр» 

Код та напрям підготовки бакалаврів 

Ліцензований 

обсяг 

Зараховано на 

навчання 

денна заочна денна заочна 

6.010104 
Професійна освіта (Технологія виробів 

легкої промисловості) 
75  50  11 7 

6.010104 
Професійна освіта (Метрологія, 

стандартизація та сертифікація) 
50  25 0 0 

6.010104 Професійна освіта (Дизайн) 30  0 23  

6.020207 Дизайн 240 30 237 30 

6.030401 Правознавство 60 60 22 1 
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6.030502 Економічна кібернетика 25 40 25 7 

6.030504 Економіка підприємства 110 80 34 14 

6.030505 
Управління персоналом та економіка 

праці 
30 0 6 0 

6.030507 Маркетинг 80 25 35 21 

6.030508 Фінанси і кредит 75 125 39 58 

6.030509 Облік і аудит 110 150 28 26 

6.030510 
Товарознавство і торговельне 

підприємництво 
25 25 11 4 

6.030601 Менеджмент 210 135 68 36 

6.050101 Комп’ютерні науки 100 50 100 10 

6.050102 Комп’ютерна інженерія 60 60 52 8 

6.050202 
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
100 30 56 1 

6.050501 Прикладна механіка 50 50 0 1 

6.050502 Інженерна механіка 50 50 22 5 

6.050503 Машинобудування 50 0 11 0 

6.050701 Електротехніка та електротехнології 50 0 8 0 

6.050702 Електромеханіка 50 50 50 7 

6.050802 Електронні пристрої та системи 40 0 20 0 

6.051001 
Метрологія та інформаційно-

вимірювальні технології 
25 25 5 3 

6.051002 
Метрологія, стандартизація та 

сертифікація 
50 50 9  

6.051301 Хімічна технологія 200 75 77 5 

6.051401 Біотехнологія 50 0 21  

6.051601 
Технологія та дизайн текстильних 

матеріалів 
75 30 52 12 

6.051602 Технологія виробів легкої  промисловості 280 480 150 208 

6.120201 Фармація 150 150 71 43 

6.140102 Побутове обслуговування 60 60 36 43 

  ВСЬОГО 2560 1905 1279 550 

 

 За даними таблиці 4.1 перевищення ліцензійних обсягів підготовки 

фахівців за 2015 рік не відбулося. Заповнення ліцензійного обсягу за ступенем 

«Бакалавр» в середньому за денною формою навчання складає 49,96%, за 

заочною формою навчання – 28,87%. Заповнення ліцензійного обсягу за 

денною формою навчання є найвищим за такими напрямами підготовки: 

6.030502 «Економічна кібернетика» - 100%, 6.050101 «Комп`ютерні науки» - 

100,0%, 6.050702 «Електромеханіка» - 100%, 6.010104 «Професійна освіта 



78 

 

(Дизайн)» - 76,67%, 6.020207 «Дизайн» - 98,75%, 6.050102 «Комп’ютерна 

інженерія» - 86,67%. 

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

форм навчання наведено в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Дотримання ліцензійних умов за ОКР «Спеціаліст» 

Шифр та назва спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

Зараховано на 

навчання 

денна заочна денна заочна 

7.01010401 
Професійна освіта (Технологія 

виробів легкої промисловості) 
75 0 17 0 

7.01010401 
Професійна освіта (Метрологія, 

стандартизація та сертифікація) 
50 25 0 0 

7.01010401 Професійна освіта (Дизайн) 20 0 0 0 

7.02020701 Дизайн (за видами) 60 0 5 0 

7.03040101 Правознавство 60 60 5 14 

7.03050401 
Економіка підприємства (за видами 

економічної діяльності) 
85 85 4 28 

7.03050801 
Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими програмами) 
0 75 0 11 

7.03050901 Облік і аудит 77 115 3 45 

7.03060101 

Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

60 60 0 6 

7.05010202 Системне програмування 30 30 5 1 

7.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи 30 30 5 3 

7.05050316 
Обладнання легкої промисловості та 

побутового обслуговування 
20 0 0 3 

7.05130107 

Хімічні технології переробки 

полімерних та композиційних 

матеріалів 

10 5 3 10 

7.05130112 Технології обробки шкіри та хутра 5 5 5 3 

7.05130114 Хімічні технології волокон 5 5 0 0 

7.05130115 
Текстильна хімія і опоряджувальні 

виробництва 
50 25 0 0 

7.05160103 
Прядіння натуральних і хімічних 

волокон 
20 0 0 0 

7.05160202 
Конструювання та технології 

швейних виробів 
25 25 1 17 

7.12020103 
Технології фармацевтичних 

препаратів 
50 40 17 27 

  Всього 732 585 70 168 
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 За даними таблиці 4.2 перевищення ліцензійних умов підготовки фахівців 

за 2015 рік не відбулося. Заповнення ліцензійного обсягу за ОКР «Спеціаліст» в 

середньому за денною формою навчання складає 9,56%, за заочною формою 

навчання – 28,72%. Заповнення ліцензійного обсягу за денною формою 

навчання є найвищим за спеціальністю 7.12020103 Технології фармацевтичних 

препаратів - 34,0%. 

 Дотримання ліцензійних умов за ступенем «Магістр» для денної та 

заочної форм навчання наведено в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Дотримання ліцензійних умов за ступенем «Магістр» 

Шифр та назва спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

Зараховано на 

навчання 

денна заочна денна заочна 

8.02020701 Дизайн (за видами) 150 0 65 0 

8.03050201 Економічна кібернетика 25 40 12 4 

8.03050401 
Економіка підприємства (за видами 

економічної діяльності) 
70 50 16 14 

8.03050701 Маркетинг 55 30 16 17 

8.03050801 
Фінанси і кредит (за спеціалізованими 

програмами) 
75 75 12 0 

8.03050901 Облік і аудит 50 50 13 13 

8.03060101 

Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

110 110 53 15 

8.05010102 Інформаційні технології проектування 70 30 13 2 

8.05010202 Системне програмування 10 0 5 0 

8.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи 10 0 5 0 

8.05020201 
Автоматизоване управління 

технологічними процесами 
35 0 3 0 

8.05020202 
Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва 
65 15 5 0 

8.05050316 
Обладнання легкої промисловості та 

побутового обслуговування 
50 50 4 3 

8.05070206 Електропобутова техніка 55 20 14 6 

8.05080202 Електронні системи 40 0 3 0 

8.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка 35 25 5 2 

8.05130103 Технічна електрохімія 25 25 4 0 
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8.05130107 

Хімічні технології переробки 

полімерних та композиційних 

матеріалів 

40 20 6 0 

8.05130112 Технології обробки шкіри та хутра 75 35 11 0 

8.05130114 Хімічні технології волокон 25 20 5 0 

8.05130115 
Текстильна хімія і опоряджувальні 

виробництва 
5 0 3 0 

8.05160101 Технології та дизайн трикотажу 50 10 15 4 

8.05160103 
Прядіння натуральних і хімічних 

волокон 
10 0 0 0 

8.05160105 
Експертиза текстильних матеріалів та 

виробів 
25 10 6 0 

8.05160202 
Конструювання та технології 

швейних виробів 
150 300 16 0 

8.05160203 
Проектування взуття та 

галантерейних виробів 
70 20 20 5 

8.05160204 

Моделювання, конструювання та 

художнє оздоблення виробів легкої 

промисловості 

50 100 28 0 

8.12020103 
Технології фармацевтичних 

препаратів 
30 30 5 0 

8.14010201 
Організація побутового 

обслуговування 
25 0 17 0 

8.18010010 
Якість, стандартизація та 

сертифікація 
35 35 9 9 

8.18010012 Управління інноваційною діяльністю 30 0 17 0 

8.18010014 
Управління фінансово-економічною 

безпекою 
50 50 30 0 

8.18010016 Бізнес-адміністрування 30 30 19 0 

  Всього 1630 1180 455 94 

 

 За даними таблиці 4.3 перевищення ліцензійних умов підготовки фахівців 

за 2015 рік не відбулося. Заповнення ліцензійного обсягу за ступенем 

«Магістр» в середньому за денною формою навчання складає 27,91%, за 

заочною формою навчання – 7,97%. Заповнення ліцензійного обсягу за денною 

формою навчання є найвищим за такими спеціальностями: 8.14010201 

«Організація побутового обслуговування» - 68,00%, 8.18010016 «Бізнес-

адміністрування» - 63,33%, 8.18010014 «Управління фінансово-економічною 

безпекою» - 60,0%, 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» - 
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56,67%, 8.05160204 «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення 

виробів легкої промисловості»  

 

5. Високоефективна наукова та науково-технічна діяльність 

вищого навчального закладу, в тому числі впровадження результатів його 

наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне 

співробітництво 

Науково-педагогічними працівниками університету в 2015 році 

виконувалось 15 держбюджетних тем за пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки з обсягом фінансування 2667,298 тис. грн. (у 2014 році 

виконувалось 18 держбюджетних тем з обсягом фінансування 2951,044 грн.), а 

саме: 

- фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення сталого розвитку суспільства і 

держави; 

- інформаційні та комунікаційні технології; 

- енергетика та енергоефективність; 

-   раціональне природокористування; 

- науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань; 

- нові речовини і матеріали. 

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 2014-2015 роки 

Категорії робіт 
2014 2015 

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

Фундаментальні 6 1158,84 8 1484,62 

Прикладні 12 1792,20 7 1182,68 

Спецфонд: госпдоговори, 

ліцензійні договори  та 

гранти) 
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2136,11 96 

 

4168,40 

У 2015 році завершені  2 фундаментальні і 2 прикладні теми. 

Перехідними на 2015 рік є 11 тем (фундаментальних - 6, прикладних - 5), 

обсяг  їх фінансування у 2015 році склав 2035,16 тис. грн. 

На 2016 рік було подано 11 запитів на внутрішній конкурс відкриття тем 

НДР за бюджетні кошти, з них - 4 фундаментальні теми, 6 – прикладних та 1-

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

науково-технічної ради МОН України. 

За останні роки у внутрішньому конкурсі на фінансування НДР за 

бюджетні кошти не брали участі кафедри: інженерної механіки, дизайну 

інтер’єру і меблів, маркетингу та фінансів.  

Зросла середня сума надходжень до спецфонду, внаслідок виконання 81 

госпдоговору, 10 ліцензійних договорів та 5 міжнародних грантів. Середній 

обсяг фінансування позабюджетних тем наукових досліджень (госпдоговору, 

гранту і ін.) зріс з 24,6 тис. грн. у 2014 році до 43,4 тис. грн. у звітному році. 

Зокрема, аналітико-дослідною випробувальною лабораторію «Текстиль-

ТЕСТ» виконані дослідження властивостей матеріалів та товарів на суму 436,7 

тис. грн., що перевищує показник 2014 року у 2,3 рази (191,2 тис. грн.). 

Замовниками таких досліджень є 66 підприємств. Серед них:   структурні 

підрозділи Міністерства Оборони України – Центральне управління Військової 

служби правопорядку по Києву та Київській області; Центральне управління 
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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 

176, 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 0,63 (на 1 грн. бюджетного фінансування 

наукових досліджень припадає 1,56 грн. спецфонду), проти 1,4 у минулому 

році (на 1 грн. бюджетного фінансування припадало 0,72 грн. зароблених 

коштів). 

Чисельність штатних співробітників НДЧ університету у 2015 році 

склала 34 особи, з них 4 к.т.н., 58 співробітників працювало за сумісництвом. 

Для порівняння: чисельність штатних співробітників НДЧ університету у 2014 

році складала 42 особи, з них 1 д.т.н., 6 к.т.н.  

З метою комерціалізації наукових розробок у 2015 році  університет 

пройшов реєстрацію у базах даних PADOR та Innoget, підготовлено профіль-

пропозицію щодо співпраці з ВНЗ Австрії у рамках програми ЄС Erasmus+,  

опрацьовано близько 25 технологічних запитів, опублікованих в EEN,  подані 

заявки для участі в конкурсах програми ЄС Горизонт 2020. Інформація про 

розробки  університету та контактні дані розробників регулярно надавались 

зацікавленим учасникам EEN, а також розповсюджувалися через контактні 

пункти країн-партнерів мереж трансферу технологій.  

Університет утворив спільні консорціуми для участі у конкурсах на 

міжнародні гранти  з компанією ID-Norway (Норвегія), Action Global 

Communications (Кіпр).  
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Проведено технологічний аудит діяльності наукових шкіл університету 

(презентовані 43 проекти). Найбільш перспективні розробки будуть   

представлені у мережі європейських підприємств EEN. 

За звітний рік укладено 5 ліцензійних договорів з ТОВ «Сумикамволь», 

ТОВ «Дана-Мода»,  ПАТ “Чернігівфільтр” та ПРАТ «Едельвіка» (у 2014 році – 

1 ліцензійний договір), подовжена дія 5 ліцензій  з підприємствами: ПАТ 

«Возко», ПАТ «Чинбар» та ПП «Ярослав». Платежі згідно ліцензійних угод у 

звітному році склали 17,46 тис. грн. За госпдоговірною темою №710/1 

«Дослідження ринку хутра і хутрових виробів в Україні», обсягом 435,96 тис. 

грн. (науковий керівник Грищенко І.М.) розроблена концепція розвитку 

хутрового комплексу України на 2015-2020 роки.  

Вагомим результатом виконання фундаментальних досліджень за темою 

«Наукові основи створення наноструктурованих катодних композиційних 

матеріалів С-SnO2, С-SiO2 для потужних літієвих джерел струму (ЛДС)» є 

розроблення наноструктурованого С-(СFx)n катоду для ЛДС, який дозволяє 

досягти розрядної ємності понад 800 мА∙год/г (проти стандартної не більше 250 

мА∙год/г) і збільшити питому потужність у десятки разів та ефективно 

працювати в імпульсному режимі. Такі ЛДС нового покоління необхідні для 

розробки сучасних ефективних кардіостимуляторів, слухових апаратів, 

медичних актуаторів та протезних виробів.  Ця технологія суттєво збільшить 

час безперервної роботи електронних годинників, калькуляторів, комп’ютерів, 

цифрових фотокамер, а також апаратурі зв’язку та іншій військовій техніці.   

За результатами досліджень опубліковано 3 статті в журналах, що 

входять до науко-метричних баз даних, 8 статей - у фахових виданнях, 

опубліковано 2 моногафії, 1 з яких опублікована за кордоном. 

За результатами виконання прикладної держбюджетної науково- 

дослідної роботи «Розробка біоцидних текстильних і шкіряних матеріалів з 

використанням зелених технологій та оцінка  ефективності їх впливу  на 

мікрофлору та енергетичний стан органів і систем органів людини» розроблені: 
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- біоцидні текстильні і шкіряні матеріали з використанням зелених 

технологій, які можуть застосовуватись для виробництва захисного одягу 

різного призначення (побутовий, спортивний, медичний, військове 

обмундирування). Зразки тканин і шкіри, модифіковані наночастинками 

благородних металів та екстрактами рослин – це новий етап у створенні 

бактерицидних та резистентних до антибіотиків матеріалів. 

 - лабораторна технологія одержання наномодифікуючих препаратів 

металів, з екстрактів лікарських рослин (звіробій, ортосифон, пижмо). 

У рамках цієї роботи досліджено енергетично–хвильовий вплив 

модифікованих текстильних матеріалів на функціональний стан органів і 

систем органів людини, продана ліцензія ТОВ «ЕКМА–СТО» на використання 

винаходу “Захисний одяг медичного персоналу операційного блока” згідно з 

патентом №99245 (договір №1–14 від 12.12.2014р.) на загальну суму 1,5 тис. 

грн.  Технологія надання антимікробних властивостей наноструктурованими 

препаратами металів пройшла успішне промислове випробування в АТ 

«Чинбар» загальним обсягом партії – 2 тони. Виготовлені шкіри мають достатню 

фунгіцидну активність, що підтверджено Актом випробування. Вартість 

виконаної роботи склала 50 тис. грн. Здійснені пошукові дослідження і доведена 

можливість використання наномодифікованих матеріалів в якості підкладок 

(підкладок) у хлібопекарному виробництві. Разом з НДІ текстильної та 

галантерейної промисловості відпрацьовано технологію одержання тканих 

еластичних матеріалів та виготовлені експериментальні зразки для проведення 

подальших досліджень, що має важливе значення при створенні лікувальних 

спецзасобів профілактично-лікувального призначення, в тому числі для осіб, 

травмованих в військових умовах. 

 При виконанні держбюджетної теми були залучені додаткові кошти за 

Грантовою угодою FP7-2BFUNTEX №290500 (2012-2015рр.) «Підтримка 

співробітництва між дослідними центрами та промисловістю для швидкого 

прискорення використання інноваційних функціональних текстильних структур та 

виробів на світовому ринку» на загальну суму 24 215 Євро.  
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В університеті продовжує діяти комплексна науково-технічна програма 

«Енергоефективність та енергозбереження» на 2012-2017 роки. Протягом 2015 

року в університеті продовжувалось виконання комплексної науково-технічної 

програми «Енергоефективність та енергозбереження» в КНУТД на 2012 - 2017 

роки та Плану заходів до неї на 2015 рік. 

Основними результатами виконання КНТП у 2105 році у порівнянні з 

2014 роком є: 

- зменшення споживання теплоенергії у навчальних корпусах та 

гуртожитках на 33,6% у натуральних показниках (у грошовому вимірі - на 10,59 

тис. грн.); 

- зменшення споживання електроенергії на 1,9 %, збільшення грошових 

видатків на 550,93 тис. грн. (23,4%), що пов’язано з підвищенням на 27,6% 

тарифів для адміністративних будівель та на 55,6% для  гуртожитків; 

- зменшення споживання води на 8% при зростанні  грошових видатків 

на 313,77тис. грн. (42%), що пов`язано з підвищенням на 16% тарифів для 

адміністративних будівель та на 55,6% для гуртожитків. 

В умовах значного зростання тарифів загальні видатки на енергоносії і 

воду у 2015 році становлять 8087,12 тис. грн. проти 7094,60 у 2014 році, що на 

13,9 % більше, ніж у 2014 році (7094,60 тис. грн.).  Разом з тим, приведений (до 

базисного 2010 року) економічний ефект склав 3801,95 тис. грн. 

Під час проведення IV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Енергоефективний університет» учасники конференції ознайомились з 

алгоритмами автоматизованого керування параметрами теплопункту №3 

навчального корпусу №1. В рамках конференції був проведений конкурс 

плакату «Збережи ЕNЕRGY». На розгляд учасників представлена   виставка-

стендова доповідь у вигляді дизайн-проектів плакатів студентів 3, 4 курсу 

факультету дизайну, вручені нагороди та грошові премії від спонсорів: Гран-

Прі - Морозовій В, 1 місце – Павленкові В., 2 місце – Квятковській Ю., 3 місце 

– Зелінській В. 

За результатами наукової діяльності у 2015 році подано 128 заявок на 
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об’єкти промислової власності: корисні моделі та знаки для товарів і послуг та 

2 заяви на реєстрацію службового твору - комп’ютерних програм. Отримано 

121 патент на об’єкти промислової власності: корисні моделі та 2 свідоцтва про 

реєстрацію авторського права на службовий твір - комп’ютерних програм (для 

порівняння: у 2014 році подано 109 заявок на об’єкти промислової власності: 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки і знаки для товарів та послуг, 1 

заяву на реєстрацію службового твору - комп’ютерної програми; отримано 115 

патентів на об’єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі та 2 

свідоцтва про реєстрацію службових творів).  

Указом Президента України № 686/2015, на підставі подання Комітету з 

Державних премій України в галузі науки і техніки, присуджено Державну 

премію України в галузі науки і техніки 2014 року за  роботу 

«Волокнисті  матеріали та вироби  легкої промисловості  з прогнозованими 

бар’єрними  медико-біологічними властивостями» групі вчених:   

- д.т.н., проф., Березненку Сергію Миколайовичу; 

- к.т.н., доц. Власенко Вікторії Іванівні; 

-  д.е.н., проф. Ігнатьєвій Ірині Анатоліївні; 

- д.т.н., проф. Колосніченко Марині Вікторівні; 

- д.т.н., проф. Кострицькому Валерію Всеволодовичу; 

- д.т.н., проф. Слізкову Андрію Миколайовичу; 

- д.т.н., проф. Супрун Наталії Петрівні. 

В поточному  році молодий вчений університету  д.т.н., доцент кафедри 

прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Савченко Б.М. 

отримав іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших 

молодих вчених (Постанова Верховної Ради України № 689-19 від 15.09.2015), 

2 молодих вчених (доцент кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних 

процесів, к.т.н. Скідан В.В. та докторант кафедри техногенної безпеки та 

тепломасообмінних процесів, к.т.н. Гараніна О.О.) продовжували одержувати 

стипендію Кабінету Міністрів України. Аспірант університету Слєпцова Інна 
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отримала стипендію Президента України. У 2014 році стипендії Кабінету 

Міністрів України одержували 3 молодих вчених університету.  

Загалом у 2015 році опубліковано 3264 друковані роботи загальним 

обсягом 2393,545 друкарських аркушів, з них: 29 монографій, 2 підручника з 

грифом МОН України, 6 підручників та 16 навчальних посібника з грифом 

КНУТД, 2758 статей в наукових виданнях, з них 139 статей та 4 монографії 

опубліковано в зарубіжних виданнях, а також 62 тези доповідей в зарубіжних 

наукових конференціях. Сформований та вийшов у світ десятий річний випуск 

видання «Винахідницька діяльність Київського національного університету 

технологій та дизайну за 2014 рік» у  2-х томах. (за 2014 рік опубліковано 3092 

друкованих робіт загальним обсягом 2203,04 др. арк., з них: 50 монографій (5 

видані за кордоном), 4 підручника та 3 навчальних посібника з грифом МОН 

України, 3 підручника і 23 навчальних посібника з грифом КНУТД) .  

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

Загальна кількість виставок – 150, в т.ч. міжнародного рівня – 46, 

всеукраїнського рівня – 30, внутрішнього рівня – 74. Загальна кількість 

експонатів, представлених на виставці – 2 456 одиниць. Загальна кількість 

конференцій – 291, в т.ч. міжнародного рівня – 238. Кількість доповідей на 

конференціях 459, в т.ч. міжнародного рівня – 391. На базі  КНУТД науковці 

організували та провели 10 конференцій, з них у 7 конференціях прийняли 

участь іноземні учасники. А також 83 семінарів та 28 круглих столів. За 

кордоном науковці нашого університету прийняли участь у 51 конференції (74 

доповіді), 10 симпозіумах (16 доповідей) та 3 форумах (4 доповіді).  

У 2015 навчальному році було випущено 6 номерів фахового журналу 

«Вісник КНУТД» (144.31 умовно-друкованих аркуша) та «Вісник КНУТД. 

Тематичний збірник» (49,34 умовно-друкованих аркуша). Разом  – 193.65 

умовно-друкованих аркушів. Всього опубліковано 326 статей. Журнал 

виходить у двох серіях «Технічні науки» та «Економічні науки». Фахове 

наукове видання університету «Вісник КНУТД»  зареєстровано для 

індексування в інформаційних каталогах і міжнародних наукових базах даних:     
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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 5-ма 

міжнародними грантами: 

1. FP7 - 2BFUNTEX/2011 «Підтримка співробітництва між дослідними 

центрами та промисловими підприємствами для швидкого прискорення 

використання на світовому ринку інноваційних текстильних структур та 

виробів на основі текстилю» -грант, (2011-2015 pp.). 

2. FP7th  – LABOHR((Р477) «Літій-повітряні батареї з розкладом 

поглинутого кисню та окисно-відновними процесами» (2011-2014 рр.), (д.х.н. 

Барсуков В.З). 

3. FP7th  – «AMELIE» – «Передові фторовмісні  матеріали для літій-іонних 

батарей із високою безпекою, енергоємністю та  тривалим терміном  

експлуатації», (д.х.н. Барсуков В.З). 

4. 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 – 2015, (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.   

5. 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),  2013-2014, (д.х.н. Барсуков В.З).  

 У звітному році за міжнародними грантами в університет надійшло 

3209,1 тис. грн., ( в 2014 році - 1775,6 тис. грн.). 

У звітному році в університеті  відбувся спільний семінар презентація 
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«Київська ініціатива. Інновації для бізнесу» за участю заступника голови 

Київської міської державної адміністрації Пантєлеєва П.О.,  Президії ради 

директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, Української асоціації 

підприємств легкої промисловості.  

Нині, в ці складні для нашої країни часи, університет обрав шлях 

активної реалізації власних розробок (понад 30 розробок) військового 

спрямування, які готові до впровадження без додаткового фінансування. 

Потреба у таких розробках очевидна і знаходить своє відображення в 

інноваційному, сучасному речовому забезпеченні для  Міноборони, МВС та 

інших силових структур. Результатом семінару стало налагодження державно-

приватного партнерства та співпраці між структурними підрозділами КМДА, 

Київським національним університетом технологій та дизайну і промисловими 

підприємствами столиці щодо створення й розвитку кластерної мережі 

підприємств легкої промисловості з метою спрощення та прискорення процесу 

впровадження і реалізації розробок, зокрема - військового спрямування.  

Представлені розробки різного призначення показали, що наукові школи 

університету мають сталий і стабільний розвиток, зокрема: від гідрофобної 

шкіри до взуття для спецпризначення; від бактерицидних ниток до матеріалів з 

антибактеріальними та фунгіцидними властивостями для білизни, від 

поліпропіленових хірургічних ниток. Серед представлених розробок: 

післяреабілітаційне взуття для поранених, матеріали для захисту техніки й 

персоналу від виявлення тепловізором, переносний польовий комплект для 

електрозабезпечення базового обладнання та комунікаційних пристроїв 

особового складу військового підрозділу. 

За результатами роботи семінару підписано Протокол про наміри між 

КМДА, КНУТД та ПАТ «Чинбар», а 22.12.2015 року була  підписана 

відповідна Угода про співпрацю між виконавчим органом міської  ради 

(Київською міською державною адміністрацією), Київським національним 

університетом технологій та дизайну та підприємствами легкої промисловості.  
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Наукова  робота  студентів 

 

Науково-дослідна робота студентів представляє собою найбільш 

ефективний метод підготовки якісно нових фахівців. Студенти взяли участь у 

понад 80 вузівських заходах: олімпіадах, конференціях, творчих конкурсах, 

конкурсі науково-дослідних робіт студентів, виставках та ін. За участю 

студентів на базі університету проведено 9 наукових заходів всеукраїнського та 

міжнародного рівнів: 3 наукові конференції молодих вчених та студентів, 4 

олімпіади, конкурс наукових робіт студентів з напряму «Легка промисловість», 

міжнародний конкурс молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани». 

Також студенти університету брали участь ще у понад 70 міжнародних та 

всеукраїнських заходах, що проводились поза межами університету. За високий 

рівень наукових та творчих розробок 402 студенти університету нагороджені 

грамотами та дипломами переможців. 

 

Науково-технічна бібліотека 

 

З метою сприяння інформаційному забезпеченню наукової та навчальної 

діяльності університету в науково-технічній бібліотеці функціонує ліцензійне 

програмне забезпечення - система «ІРБІС-64». Станом на кінець 2015 року 

електронний каталог складає 52 % від традиційного каталогу. Основним 

інформаційним ресурсом бібліотеки власної генерації та одним із сучасних 

засобів наукової комунікації є бібліотечний сайт (http://biblio.co.ua), який надає 

користувачеві інформацію про ресурси та послуги бібліотеки та її багатогранну 

діяльність, забезпечує доступ до ресурсів власної електронної бібліотеки і 

мережі Інтернет. Регулярно оновлюється блок новин, анонсів заходів, 

віртуальні книжкові виставки, нові надходження бібліотеки розміщуються в 

інформаційному бюлетені «Бібліодайджест». Бібліотека таким чином розширює 

коло своїх користувачів. Представлена на web-сайті електронна бібліотека 

університету найефективніше забезпечує доступ користувачів до електронних 

http://biblio/
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ресурсів. Вона включає електронні версії підручників, наукової літератури, 

навчально-методичних посібників. На 01.01.2016 нараховується понад 6230 

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 складає 

понад 133 тис. записів, попит на нього зростає з кожним роком, за останній рік 

зафіксовано 26745621 звернень користувачів.  

Комп’ютерний парк в бібліотеці становить 18 одиниць.  

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 користувач має 

змогу працювати з електронним каталогом.      

Продовжується впровадження автоматизованого обслуговування.  

З вересня 2015 року діє інституційний репозитарій КНУТД (erKNUTD) на 

підставі «Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) 

КНУТД». У цьому документі  визначені  мета,  основні  функції  та  завдання  

університетського архіву відкритого доступу. Репозитарій створений за 

допомогою програмного забезпечення відкритого доступу DSpace, що 

підтримує протокол обміну метаданими ОАІ-РМН (Open Access Initiative 

Protocol for Metadata Harvesting), дозволяючи інтегрувати електронний 

репозитарій у міжнародні реєстри ROAR, Open DOAR та ін. На 01.01.2016 р. в 

репозитарії  erKNUTD налічується 136 документів. 

 На допомогу науковцям бібліотека проводила Дні кафедр, на яких 

розглядалось: впровадження інституційного репозитарію, робота з модулем 

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

   Проведені заняття з інформаційної культури користувачів по роботі з 

електронним каталогом для студентів 1-5 курсів та студентів коледжів, 

ознайомчі екскурсії по бібліотеці. Проведено аналіз анкетування студентів-

користувачів бібліотеки «Що ми читаємо?», з метою виявлення читацьких 

інтересів. Результати оформлено у вигляді інфо-графіка. 
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Здійснювалась активна реклама діяльності бібліотеки із застосуванням 

сучасних інформаційних технологій: підготовка презентацій, підтримка сайту 

бібліотеки, адміністрування та розміщення інформації на бібліотечному 

форумі. Були підготовлені презентації: «Автоматизація бібліотечних процесів в 

НТБ КНУТД відповідно до вимог часу», «Бібліографічний та аналітичний опис 

згідно ДСТУ», «Діяльність НТБ КНУТД 2015», «Виконання заходів з реалізації 

програми «Підручник», «Впровадження інституційного репозитарію 

erKNUTD». 

 Здійснена підготовка і оформлення онлайн-заходів до Дня пам’яток 

історії та культури «Там, де живуть душа і пам’ять» та до Дня книги.  

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.  Науково-

інформаційна діяльність бібліотеки пов’язана з науковою проблематикою 

досліджень кафедр, провідних вчених Університету. Здійснюється оперативне 

інформаційно-бібліографічне обслуговування науково-педагогічних 

працівників, аспірантів, студентів, співробітників.   

 Щомісяця здійснюється моніторинг наукометричних показників у базі 

даних «Scopus» за домовленістю з Науковою бібліотекою імені М. 

Максимовича. За результатами наукометричних досліджень в 2015 році 

вченими університету  опублікувано 26 статті, які наведені у міжнародній 

наукометричній базі даних Scopus. Найбільш активно працювали у цій сфері 

наукової діяльності проф. Ковальчук А.В. (3), проф. Скрипник М., (3) проф. 

Данилкович А.Г. (2), Савченко В. (2), Сова Н. (2). За показниками 
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наукометричної бази даних  Scopus  станом на 01.01.2016 року КНУТД 

опубліковано 182 статті, 1248 цитувань, індекс Хірша (h-індекс)  - 11.   

В 2015 році до 85-річчя КНУТД виданий бібліографічний покажчик 

«Наукові праці професорсько-викладацького складу (2010-2014 рр.)». 

З 4 кварталу 2015 року НТБ КНУТД вступила до Бібліотечного проекту 

корпоративної каталогізації «Придніпровський корпоративний каталог». 

          В 2015 році в інформаційно-бібліографічному відділі відкрито залу для 

науковців з постійно діючою виставкою «Наука і наукометрія», обладнано два 

автоматизованих робочих місця для науковців.  

 До постійно діючої виставки «Наука і наукометрія» включені: інформація 

про наукометрію як галузь науки, інформація щодо індексів цитування. 

Представлені журнали «Інтелектуальна власність в Україні» за 2015 рік; 

бібліотечні журнали, в яких розповідається про політику індексації видань в 

наукометричних БД та інформативні параметри міжнародних наукометричних 

баз даних, навчальні посібники «Путівник в прикладну наукометрію» та 

«Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии». 

 Продовжується 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: «Яків Гніздовський. Митець світової слави (1915-1985). 

До 100-річчя від дня народження», «Р.Г. Судковський - видатний художник-

мариніст (1850-1885). До 165 річчя від дня народження», «Художник, філософ, 

громадянин світу М.К. Реріх (1874-1947). До 80-річчя підписання пакту Миру 

(пакту Реріха)», «Народна художниця Катерина Білокур (1900-1961). 115 років 

від дня народження». 

Науково-технічна бібліотека є членом Української Бібліотечної Асоціації 

(УБА) та Асоціації «Інформатіо – Консорціум». У рамках Української 

бібліотечної асоціації і міжнародного бібліотечного співробітництва бібліотека 

бере участь у роботі конференцій, нарад, семінарів тощо. За підтримки асоціації 
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«Інформатіо-Консорціум» протягом року бібліотеці було надано безкоштовно 

тестовий доступ до міжнародних інформаційних ресурсів. 

Від компанії EBSCO Publishing НТБ КНУТД надано тестовий доступ до 

шести тематичних баз від компанії:  

- Academic Search Complete  

- Applied Science & Technology Source  

- Legal Source  

- Political Science Complete  

- Humanities Source  

- Education Source  

Науково-технічна бібліотека КНУТД розвивається завдяки зусиллям та 

самовідданій праці колективу, турботі та підтримці керівництва університету, 

плідній співпраці з усіма підрозділами університету. 

 

 

Редакційно-видавничий відділ 

 

 

Редакційно-видавничий відділ є структурним підрозділом університету й 

організований з метою надання інформаційних та поліграфічних послуг для 

забезпечення навчального, виховного й наукового процесу в університеті. 

Відділ надає послуги з друку навчальних і навчально-методичних посібників, 

текстів, методичних вказівок і рекомендацій, бланкової продукції та службової 

документації тощо. 
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ПОКАЗНИКИ  

виконання навчальної, наукової, навчально-методичної та службової 

документації редакційно-видавничим відділом за 2015 рік 

Назва Примірників Обл.- вид. арк. 

Підручники 95 36,03 

Навчальні посібники 331 103,53 

Монографії 392 84,63 

Навчально-методична література 2850 917,00 

Журнал «ВІСНИК КНУТД»  712 132,00 

Автореферати  2462 29,00 

Службова документація 617579 25733,00 

Дрібно-друкарська продукція 

( матеріали конференцій, тези 

доповідей, Програми, звіти, 

довідники, нормативно-правовий 

інструментарій,винахідницька 

діяльність, грамоти, сертифікати 

 та ін.) 

1256 144,00 

Літературно-художнє видання 95 7,88 

 

Платні  послуги 

Поряд  із  забезпеченням навчального процесу навчальною, науковою та 

навчально-методичною літературою та з метою залучення додаткових коштів 

для покращення і розвитку матеріально-технічної, навчальної та наукової бази 

університету редакційно-видавничий відділ надає платні послуги в сфері  

освітньої  діяльності,  побутових та інших послуг, перелік  яких затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм 

власності» від 27.08.2010 р. №796, відповідно до спільного Наказу Міністерства 

освіти України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів 

України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та 

комунальними навчальними закладами» від 23.07.2010 р. №736/902/758 та на 

виконання наказу по університету «Про затвердження Положення про надання 
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платних послуг Київським національним університетом технологій та дизайну» 

від 17.01.2014 р.  № 5, а саме:  

 

У сфері освітньої діяльності: 

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

літератури; 

 2. Надання поліграфічних послуг з чорно-білим зображенням формату А-4, А-

3; 

 3. Надання  ксерокопіювальних послуг з чорно-білим та кольоровим 

зображенням   формату А-4,А-3; 

 4. Ламінування промислове одностороннє (глянцеве та матоване покриття);  

 5.  Ламінування двостороннє. Формат А-4; 

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

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

 8. З’єднання поліграфічної продукції металевими та пластиковими пружинами; 

 9. Роздрукування текстів з флешок та дисків з чорно-білим та кольоровим 

зображенням  формату А-4. 

 

У  сфері побутових послуг: 

1. Виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку. 

 

Інше: 

1. Надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої продукції, в 

тому числі інформаційної, рекламної та бланкової продукції; 

 2. Здійснення палітурних та брошурувальних робіт. 

 

 

 

 

 



98 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КНУТД У 2015 РОЦІ 

 

В Україні 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 2015 року КНУТД  виконував умови договорів про 

співробітництво з 55  вищими навчальними та науковими установами в сфері 

освітньої та наукової діяльності таблиця 1 та 2: 

Таблиця 1 

Міжнародне співробітництво між вищими навчальними закладами за 2015 рік 

№ 

п/п 

Країна  Навчальний заклад 

або його підрозділи, з 

якими підписано угоду 

про співробітництво 

Термін дії  

угоди 

Напрям співробітництва 

1.  

Російська 

Федерація 

Московський філіал 

автономного 

навчального закладу 

вищої професійної 

освіти «Ленінградський 

державний університет 

імені О.С. Пушкіна» 

2010 – 2015 Здійснення прямих 

науково-технічних та 

культурних зв’язків, участь 

у науково-технічних 

конференціях 

професорсько-

викладацького складу та 

студентів; обмін науково-

технічною інформацією, 

статтями, авторефератами, 

дисертаціями 
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2.  

Російська 

Федерація 

Російський 

державний 

університет туризму 

і сервісу 

2010 – 2015 Здійснення прямих 

науково-технічних та 

культурних зв’язків, 

участь у науково-

технічних конференціях 

професорсько-

викладацького складу та 

студентів, обмін 

науково-технічною 

інформацією, статтями, 

авторефератами, 

дисертаціями  

 

 

3.  

Російська 

Федерація 

Московський 

державний 

університет дизайну 

та технології 

2011 – 2016 Впровадження 

інноваційних методів 

навчання і наукових 

досліджень, 

вдосконалення 

освітньої діяльності, 

участі в програмах 

спільного навчання 

фахівців, обміну 

учнями, викладачами, 

вченими, створення 

сприятливих умов для 

перебування і навчання 

студентів 
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4.  

Російська 

Федерація 

Санкт-

Петербурзький 

державний 

університет 

технологій та 

дизайну 

2011 – 2016 Міжнародне 

співробітництво з 

метою обміну учнями, 

викладачами, вченими, 

створення сприятливих 

умов для перебування і 

навчання студентів 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

Російська 

Федерація 

Ставропольський 

технологічний 

інститут сервісу 

ФГБОУ ВПО 

Південно-

російського 

університету 

економіки та сервісу 

2011 – 2016 Міжнародне 

співробітництво з метою 

встановлення і розвитку 

двосторонніх зв'язків у 

галузі освіти, науки, 

культури, збереження 

єдиного освітнього 

простору та ліквідації 

інформаційного вакууму 

в галузі підготовки 

висококваліфікованих і 

науково-педагогічних 

кадрів 
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6.  

Російська 

Федерація 

Науково-дослідний 

медичний центр 

«Геронтологія» 

2012 – 2017 Розвиток академічних, 

культурних і науково-

технічних зв'язків, 

розробка та 

впровадження спільних 

проектів наукових 

досліджень в галузі 

підготовки фахівців, 

використання передових 

технологій у сфері 

молекулярної 

фармакології, медицини, 

соціальної роботи, 

організації міжнародних 

науково-практичних 

конференцій, проектів у 

галузі дистанційного 

освіти 

7.  

Молдова 

Технічний 

університет 

Молдови 

2014-2019 Розвиток творчих зв’язків, 

обмін досвідом у сфері 

підготовки кадрів в 

контексті Болонського 

процесу,  участь в 

проведенні спільних 

досліджень з розробки 

наукомістких, 

енергозберігаючих 

технологій виробництва 

текстильних матеріалів і 

швейних виробів 
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8.  

Республіка 

Франція 

Вищий інститут 

маркетингу моди 

MOD’SPE Paris, 

м.Париж 

2013 - 2018 Розвиток і зміцнення 

дружніх відносин між 

колективами, обмін 

досвідом роботи з 

навчання студентів, 

підготовка наукових і 

науково-педагогічних 

кадрів, проведення 

спільних досліджень з 

актуальних проблем 

науки і техніки, 

культурна співпраця 

 

 

 

9.  

Республіка 

Вірменія 

Єреванський 

державний 

університет 

архітектури та 

будівництва 

2013 – 2018 Розвиток дружніх відносин 

між колективами вузів, 

обмін досвідом роботи в 

сфері навчання студентів, 

підготовки наукових та 

науково-педагогічних 

кадрів, проведення 

сумісних фундаментальних 

та прикладних досліджень 

по актуальних проблемах 

науки та техніки, 

організацію наукових 

конференцій, семінарів та 

симпозіумів 
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10.  

Республіка 

Польща 

Краківська гірничо-

металургійна 

академія 

2012 – 2017 Обмін досвідом у сфері 

наукових досліджень та 

навчання спеціалістів 

 

11.  

Чеська 

Республіка 

Технологічний 

університет  м. Брно 

2008 – 2018 Проведення спільних 

наукових досліджень, 

обмін науковою 

інформацією, 

публікація статей, 

обмін літературою 

 

12.  

Литовська 

Республіка 

Каунаський 

технологічний 

університет, м. 

Каунас 

2010 – 2015 Підвищення 

кваліфікації 

викладачів, 

вдосконалення 

педагогічної роботи та 

налагодження обміну 

між студентами  

 

13.  

Федеративна 

Республіка 

Німеччина 

Університет 

прикладних наук м. 

Майнц 

2012 – 2017 Стажування та обмін 

студентами. Програма 

зі скороченим терміном 

для студентів та 

аспірантів 

 

14.  

Румунія 

Інститут хімії 

Тімішоара 

Румунської академії 

2010 – 2015 Проведення спільних 

науково-дослідних робіт, 

обмін науково-технічною 

інформацією 
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15.  

Чехія 

Технічний 

університет, м. 

Ліберець 

2007 – 2017 Проведення спільних 

науково-дослідних робіт, 

обмін науково-технічною 

інформацією, 

студентами, аспірантами 

та співробітниками 

 

 

16.  

Угорщина 

Вікірлі Шандор 

Бізнес Колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 – 2017 Встановлення науково-

освітніх та гуманітарних 

відносин для 

задоволення потреб 

розвитку освіти і науки в 

Україні та Угорщині, 

розглядання та 

вирішення культурних та 

соціальних проблем в 

обох країнах 

 

 

17.  

Республіка 

Казахстан 

Південно-

казахстанський 

державний 

університет ім. 

М.Ауезова 

2012 – 2017 Міжнародне 

співробітництво з метою 

встановлення і розвитку 

двосторонніх зв'язків у 

галузі освіти, науки, 

культури, збереження 

єдиного освітнього 

простору та ліквідації 

інформаційного вакууму в 

галузі підготовки 

висококваліфікованих і 

науково-педагогічних 

кадрів 
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18.  

Республіка 

Казахстан 

Академія дизайну та 

технології «Симбат» 

2012 – 2017 Встановлення науково-

освітніх та 

гуманітарних відносин 

для задоволення потреб 

розвитку освіти і науки 

в Україні та Казахстані, 

вирішення культурних 

та соціальних проблем 

в обох країнах 

19.  

Соціалістичн

а Республіка 

В’єтнам 

Дослідний інститут 

шкіри та взуття м. 

Ханой 

2011 – 2016 Встановлення науково-

освітніх та 

гуманітарних відносин 

для задоволення потреб 

розвитку освіти і науки 

в Україні та В'єтнамі, 

співробітництво в усіх 

напрямках дисциплін 

які викладаються в 

університеті і мають 

інтерес для фахівців 

20.  

Китайська 

Народна 

Республіка 

Пекінський 

університет 

технологій і бізнесу, 

м.Пекін 

2010 – 2015 Навчання в університеті 

китайських студентів, 

обмін досвідом роботи 

по підготовці 

висококваліфікованих 

спеціалістів, обмін 

спеціалістами, обмін 

науковою інформацією, 

публікація статей 
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21.  

Великобрита

нія 

Британська 

компанія, Delcam 

Plc, м. Бермінгем 

2015 – 2016 Проект «Передові 

комп’ютерні технології 

для університетів 

України» з 

використанням 

програмного 

забезпечення Delcam 

22.  

Республіка 

Польща 

Інститут 

міжнародних 

досліджень і освіти 

Humanum, м. 

Варшава 

2013 – 2018 Розвиток і зміцнення 

дружніх відносин між 

колективами, обмін 

досвідом роботи з 

навчання студентів, 

підготовка наукових і 

науково-педагогічних 

кадрів, проведення 

спільних досліджень з 

актуальних проблем 

науки і техніки 

23.  

Республіка 

Польща 

Вища школа 

менеджменту, м. 

Варшава 

2013 – 2018 Міжнародне 

співробітництво з метою 

встановлення і розвитку 

двосторонніх зв'язків у 

галузі освіти, науки, 

культури. Обмін 

досвідом роботи з 

навчання студентів, 

підготовка наукових і 

науково-педагогічних 

кадрів, проведення 

спільних досліджень з 

актуальних проблем 

науки і техніки 
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24.  

Республіка 

Польща 

Карконошська 

Державна Вища 

школа в Єленій Гурі 

м. Єленя Гура 

2014-2019 Міжнародне 

співробітництво з 

метою встановлення і 

розвитку двосторонніх 

зв'язків у галузі освіти, 

науки, культури, 

збереження єдиного 

освітнього простору  

 

25.  

Республіка 

Польща 

Вища школа 

інформатики та 

мистецтва  в Лодзі, 

м.Лодзь  

2014-2019 Міжнародне 

співробітництво з 

метою  встановлення і 

розвитку освітніх, 

культурних та 

наукових зв’язків  

   

26.  

Словацька 

Республіка 

Міжнародна Школа 

Менеджменту 

Словаччини  

м. Прешов 

2015-2020 Міжнародне 

співробітництво з 

метою  встановлення і 

розвитку освітніх, 

культурних та 

наукових зв’язків 

    

27.  

Республіка 

Білорусь 

Білоруський 

торгово-

економічний 

університет , м. 

Гомель 

2015-2020 Міжнародне 

співробітництво з метою  

встановлення і розвитку 

освітніх, культурних та 

наукових зв’язків  

   

 

http://www.i-bteu.by/
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28.  

Республіка 

Польща 

Люблінською 

політехнікою, м 

Люблін 

 

2015- 

безстрокова  

Міжнародне 

співробітництво  

передбачає 

різноманітні форми 

співпраці щодо 

навчання студентів 

(програма «Подвійний 

диплом»), аспірантів, 

стажування викладачів 

та науковців, 

виконання спільних 

наукових досліджень з 

фундаментальних та 

прикладних наук. 

 

29.  

Грузія 

Державний  

університет Акакія 

Церетелі, м.Кутаїсі  

2015-2020 Міжнародне 

співробітництво з 

метою  встановлення і 

розвитку освітніх, 

культурних та 

наукових зв’язків    

 

30.  

Таджикистан 

Технологічний 

університет 

Таджикистану, м. 

Душанбе  

2015-2020 Міжнародне 

співробітництво з 

метою  встановлення і 

розвитку освітніх, 

культурних та 

наукових зв’язків   
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31.  

Республіка 

Польща 

Фундація 

центрально –

Європейська 

Академія навчань та 

сертифікації , 

м.Лодзь 

2015-2020 Впровадження світових 

практик підготовки 

фахівців в освітній 

сфері, вивчення 

досвіду щодо 

можливостей 

використання 

інструментів підтримки 

мобільності науковців, 

розвитку наукової 

кар’єри, обміну 

передовим досвідом 

проектного підходу в 

організації роботи 

навчальних закладів. 
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Таблиця 2 

Міжнародне співробітництво з науковими установами та організаціями в 

2015 році 

Країна 

партнер 

(за 

алфавітом) 

Установа - партнер 
Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати 

від 

співробітниц

тва 

А
в

ст
р

ія
 

Austrian Institute of 

Technology 

EcoPlus 

Niederцsterreich. 

Wirtschaftsagentur 

GmbH 

Підтримка 

співробітництва між 

дослідними центрами 

та промисловістю для 

швидкого 

прискорення 

використання 

інноваційних 

функціональних 

текстильних структур 

та виробів на 

світовому ринку 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP7- 2BFUNTEX 

Project Number: 

290500 

FP7-NMP-2011-

CSA-5 

THEME: FP7-

NMP.2011.2.3-3  

(2011-2015рр.) 

Розповсюдже

ння знань про 

сучасні 

світові 

тенденції 

розробки 

технічних 

текстильних 

матеріалів 

різного 

призначення 

та технології 

їх 

виробництва 



111 

 

Б
ел

ь
гі

я
 

Міжнародна 

компанія SOLVAY 

SA, м. Брюссель  

 

 

Нові полімерні 

матеріали для 

потужних і 

енергоємних 

суперконденсаторів  

Грантова Угода на 

виконання проекту 

Energy Caps (2013-

2015) за рахунок 

програми наукових 

стажувань FP7 

Марії  

стажувань FP7 

Марії Кюрі 

 5 коротко-

строкових (14 

днів)  і 3 

довготривали

х стажування 

(3-6 міс.) в 

Брюссель 

співробітникі

в КНУТД;  

 

 

 

 

 

 

 

Б
іл

о
р

у
сь

 

Вітебський 

державний 

технологічний 

університет   

Проектування та 

експлуатація машин. 

Договір про 

співробітництво  

Міжнародна 

науково-

технічна 

конференція 

«Автоматиза

ція, 

мехатроніка 

та інтегровані 

технології в 

машинобудув

анні». 

 2 

відрядження 
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В
ел

и
к

о
б

р
и

т
а

н
ія

 
North West Textiles 

Network Limited 

TechniTex Faraday 

Limited 

Підтримка 

співробітництва між 

дослідними центрами 

та промисловістю для 

швидкого 

прискорення 

використання 

інноваційних 

функціональних 

текстильних структур 

та виробів на 

світовому ринку 

 

 

 

FP7- 2BFUNTEX 

Project Number: 

290500 

FP7-NMP-2011-

CSA-5 

THEME: FP7-

NMP.2011.2.3-3 

(2011-2015рр.) 

Розповсюдже

ння знань про 

сучасні 

світові 

тенденції 

розробки 

технічних 

текстильних 

матеріалів 

різного 

призначення 

та технології 

їх 

виробництва 

 

 

 

 

В
ел

и
к

о
б

р
и

т
а

н
ія

 

Кампанія  

«Delcam» 

Впровадження 

сучасних 

інформаційних 

технологій в 

навчальний процес та 

наукову роботу 

кафедри 

Договір про 

співпрацю 2013-

2016рр. 

Використанн

я 

програмного 

модулю 

«Delcam» для 

моделювання 

нових форм 

взуттєвих 

колодок в 

середовищі 

Delcam 

Crispin Last 

Marker. 
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Д
а

н
ія

 
Danish Technological 

Institute 

Підтримка 

співробітництва між 

дослідними центрами 

та промисловістю для 

швидкого 

прискорення 

використання 

інноваційних 

функціональних 

текстильних структур 

та виробів на 

світовому ринку 

 

 

FP7- 2BFUNTEX 

Project Number: 

290500 

FP7-NMP-2011-

CSA-5 

THEME: FP7-

NMP.2011.2.3-3 

(2011-2015рр.) 

Розповсюдже

ння знань про 

сучасні 

світові 

тенденції 

розробки 

технічних 

текстильних 

матеріалів 

різного 

призначення 

та технології 

їх 

виробництва 

 

 

 

Іс
п

а
н

ія
 

Fundaciуn 

TEKNIKER 

Підтримка 

співробітництва між 

дослідними центрами 

та промисловістю для 

швидкого 

прискорення 

використання 

інноваційних 

функціональних 

текстильних структур 

та виробів на 

світовому ринку 

 

 

FP7- 2BFUNTEX 

Project Number: 

290500 

FP7-NMP-2011-

CSA-5 

THEME: FP7-

NMP.2011.2.3-3 

(2011-2015рр.) 

Розповсюдже

ння знань про 

сучасні 

світові 

тенденції 

розробки 

технічних 

текстильних 

матеріалів 

різного 

призначення 

та технології 

їх 

виробництва 
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Іс
п

а
н

ія
 

ITE, Валенсія Нові матеріали для 

літій-полімерних 

батарей 

 

Партнерська Угода 

P478 з УНТЦ на 

виконання проекту 

FP7 SOMABAT 

 

 

4 

відрядження 

по проекту 

P478. 

Іт
а

л
ія

 

National Research 

Council (CNR) – 

Institute for 

Macromolecular 

Studies (ISMAC) and 

Institute of Science 

and Technology for 

Ceramics (ISTEC) 

Підтримка 

співробітництва між 

дослідними центрами 

та промисловістю для 

швидкого 

прискорення 

використання 

інноваційних 

функціональних 

текстильних структур 

та виробів на 

світовому ринку 

 

 

FP7- 2BFUNTEX 

Project Number: 

290500 

FP7-NMP-2011-

CSA-5 

THEME: FP7-

NMP.2011.2.3-3 

(2011-2015рр.) 

Розповсюдже

ння знань про 

сучасні 

світові 

тенденції 

розробки 

технічних 

текстильних 

матеріалів 

різного 

призначення 

та технології 

їх 

виробництва 

 

 

 

 

Л
и

т
в

а
 

Каунаський 

технологічний 

Університет м. 

Каунас 

Виробництво шкір 

спеціального взуття 

Договір про 

співпрацю 2012-

2014 рр. 

 

 

 

Литва. 

Тракай- 

1 

відрядження 
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Л
и

т
в

а
 

The Open Institute of 

Human and Nature 

Антивікова 

фармакологія, 

фармацевтична 

технологія, 

біогеронтологія.Соціа

льна 

геронтологія,герогогік

а. 

Хмарні технології в 

освіті та науці.Зелені 

системи 

деконтамінації 

токсичних речовин. 

Хемогеноміка та 

моделювання 

властивостей 

біологічно активних 

сполук методами 

компьютерної хімії. 

Договір про 

наукове співробіт-

ництво 

№ 05sci-15     від 

22 липня          2015 

р. 

Створення 

консорціуму 

для участі в 

проектах 

ЕС 

«HORIZON 

2020».Організ

ація та 

проведення 

12 листопада 

2015 р. II 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

“Фармакологі

я, 

фармацевтич

на технологія 

та 

фармакотерап

ія в 

забезпеченні 

активного 

довголіття” 

(GEROPHAR

M 2015). 
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Н
ід

ер
л

а
н

д
и

 
University of Twente, 

Faculty of 

Engineering 

Technology, EFSM 

Industrial Research 

Group 

Підтримка 

співробітництва між 

дослідними центрами 

та промисловістю для 

швидкого 

прискорення 

використання 

інноваційних 

функціональних 

текстильних структур 

та виробів на 

світовому ринку 

 

 

FP7- 2BFUNTEX 

Project Number: 

290500 

FP7-NMP-2011-

CSA-5 

THEME: FP7-

NMP.2011.2.3-3 

(2011-2015рр.) 

Розповсюдже

ння знань про 

сучасні 

світові 

тенденції 

розробки 

технічних 

текстильних 

матеріалів 

різного 

призначення 

та технології 

їх 

виробництва 

 

 

 

Н
ім

еч
ч

и
н

а
 

Sіhsisches 

Textilforschungsinstit

ut e.V. an der 

Technischen 

Universitдt Chemnitz 

Підтримка 

співробітництва між 

дослідними центрами 

та промисловістю для 

швидкого 

прискорення 

використання 

інноваційних 

функціональних 

текстильних структур 

та виробів на 

світовому ринку 

 

 

FP7- 2BFUNTEX 

Project Number: 

290500 

FP7-NMP-2011-

CSA-5 

THEME: FP7-

NMP.2011.2.3-3 

(2011-2015рр.) 

Розповсюдже

ння знань про 

сучасні 

світові 

тенденції 

розробки 

технічних 

текстильних 

матеріалів 

різного 

призначення 

та технології 

їх 

виробництва 
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Н
ім

еч
ч

и
н

а
 

Westfälische 

Wilhelms University,  

Мюнстер 

Нові матеріали для 

літій-полімерних 

батарей 

Партнерська Угода 

P477 з УНТЦ на 

виконання проекту 

FP7 LABOHR  

4 

відрядження 

по проекту 

P477. 

 

 

П
о

л
ь

щ
а
 

Warshaw University 

of Technology, 

Faculty of Materials 

Science and 

Engineering 

Підтримка 

співробітництва між 

дослідними центрами 

та промисловістю для 

швидкого 

прискорення 

використання 

інноваційних 

функціональних 

текстильних структур 

та виробів на 

світовому ринку 

FP7- 2BFUNTEX 

Project Number: 

290500 

FP7-NMP-2011-

CSA-5 

THEME: FP7-

NMP.2011.2.3-3 

(2011-2015рр.) 

Розповсюдже

ння знань про 

сучасні 

світові 

тенденції 

розробки 

технічних 

текстильних 

матеріалів 

різного 

призначення 

та технології 

їх 

виробництва 

 

П
о

л
ь

щ
а
 

Варшавський 

університет 

Наукове стажування Лист-запрошення 

на стажування, 

факультет «Artes 

Liberales»., 

Варшавський 

університет  

 

Подано до 

друку статтю 

в науковий 

збірник 

«Польсько-

українські 

зустрічі»; 

Отримано 

сертифікат 

про 

стажування. 
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П
о

л
ь

щ
а
 

AGH - Науково-

технічний 

університет  

(м. Краків) 

Проектування та 

експлуатація машин 

 

Договір про 

співробітництво 

Міжнародна 

науково-

технічна 

конференція 

«Автоматиза

ція, 

мехатроніка 

та інтегровані 

технології в 

машинобудув

анні». 

4 доповіді 

Делегація 

Польщі - 3 

чол. 

 

 

 

Р
у

м
у

н
ія

 

The "Gheorghe 

Asachi" Technical 

University of Iasi 

Підтримка 

співробітництва між 

дослідними центрами 

та промисловістю для 

швидкого 

прискорення 

використання 

інноваційних 

функціональних 

текстильних структур 

та виробів на 

світовому ринку 

 

FP7- 2BFUNTEX 

Project Number: 

290500 

FP7-NMP-2011-

CSA-5 

THEME: FP7-

NMP.2011.2.3-3 

(2011-2015рр.) 

Розповсюдже

ння знань про 

сучасні 

світові 

тенденції 

розробки 

технічних 

текстильних 

матеріалів 

різного 

призначення 

та технології 

їх 

виробництва 
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Р
у

м
у

н
ія

 
National R & D 

Institute for Textile & 

Leather, Division 

Leather & Footwear 

Research Institute  

(Bucharest) 

 

 

Виробництво та 

випробовування шкір 

та готових виробів, 

призначених для 

спеціального взуття 

Договір про 

співпрацю 

Україна-Польща-

Румунія  

2014 р. -2016р. 

Підготовлено 

до публікації 

статтю  

C
Ш

А
/ 

К
а

н
а

д
а
 

Dontech Global, Inc., 

Lake Forest, USA  

(сумісно з його 

канадським 

партнером Focus 

Graphite Inc., Ottawa) 

Хімічне очищення 

канадського 

природного графіту 

родовища Lac Knife. 

Партнерська Угода 

P588 з УНТЦ на 

виконання проекту.  

1 

відрядження 

президента 

Dontech 

Global, Inc. в 

КНУТД 

 

 

 

Ф
ін

л
я

н
д

ія
 

Teknologian 

Tutkimuskeskus 

Підтримка 

співробітництва між 

дослідними центрами 

та промисловістю для 

швидкого 

прискорення 

використання 

інноваційних 

функціональних 

текстильних структур 

та виробів на 

світовому ринку 

FP7- 2BFUNTEX 

Project Number: 

290500 

FP7-NMP-2011-

CSA-5 

THEME: FP7-

NMP.2011.2.3-3 

(2011-2015рр.) 

Розповсюдже

ння знань про 

сучасні 

світові 

тенденції 

розробки 

технічних 

текстильних 

матеріалів 

різного 

призначення 

та технології 

їх 

виробництва 
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Ф
р

а
н

ц
ія

 
UP-Tex cluster Підтримка 

співробітництва між 

дослідними центрами 

та промисловістю для 

швидкого 

прискорення 

використання 

інноваційних 

функціональних 

текстильних структур 

та виробів на 

світовому ринку 

 

 

 

 

FP7- 2BFUNTEX 

Project Number: 

290500 

FP7-NMP-2011-

CSA-5 

THEME: FP7-

NMP.2011.2.3-3 

(2011-2015рр.) 

Розповсюдже

ння знань про 

сучасні 

світові 

тенденції 

розробки 

технічних 

текстильних 

матеріалів 

різного 

призначення 

та технології 

їх 

виробництва 

Ч
ех

ія
 

Masaryk University Вікассоційована 

фармакологія, 

біогеронтологія 

Договір про 

наукове співробіт-

ництво 

№ 33\15  від 

29.07.15 

Створення 

консорціуму 

для участі в 

проектах 

ЕС 

«HORIZON 

2020». 
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Ч
ех

ія
 

SVM a.s., Strength 

Department  

INOTEX 

Підтримка 

співробітництва між 

дослідними центрами 

та промисловістю для 

швидкого 

прискорення 

використання 

інноваційних 

функціональних 

текстильних структур 

та виробів на 

світовому ринку 

FP7- 2BFUNTEX 

Project Number: 

290500 

FP7-NMP-2011-

CSA-5 

THEME: FP7-

NMP.2011.2.3-3 

(2011-2015рр.) 

Розповсюдже

ння знань про 

сучасні 

світові 

тенденції 

розробки 

технічних 

текстильних 

матеріалів 

різного 

призначення 

та технології 

їх 

виробництва 

 

В звітному році університет активно співпрацював з послами 

Великобританії,  Польщі, Німеччини, Азербайджанської Республіки, Йорданії, 

КНР, В’єтнаму та Лівії. На рівні університету з цими країнами було здійснено 

велику кількість переговорів, зустрічей, заходів, що сприяють підвищенню 

міжнародного іміджу КНУТД . 

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

закордонними університетами протягом 2015 року КНУТД приймав делегації з: 

Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччини, Ізраїлю, 

Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Бангладеш, Іраку, 

Йорданії, Китайської Народної Республіки, Гамбії, Грузії, Естонії, Канади,  

Литви, Молдови, Марокко, Російської Федерації, Сирії, Туркменістану, 

Туреччини, Узбекистану, Лівії, Словаччини, Франції. Серед візитів, зокрема,  

були:  

 16-18.02.2015р. – візит делегації з Республіки Польща, у складі 

ректора Вищої  школи менеджменту у Варшаві Павла Чарнецького. Обговорені 

питання щодо розширення співпраці між університетами;  
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 29-31.03.2015 р.  - візит делегації з Грузії, у складі ректора 

Державного університету Акакія Церетелі Георгія Гавтадзе та керівника відділу 

міжнародних зв’язків Давіда Гегетчорі. Члени делегації відвідали кафедри, 

музей та Українсько-Польський навчальний центр університету. Результатом 

зустрічі було підписання договору про науково-освітню співпрацю між 

Київським національним університетом технологій та дизайну та Державним 

університетом Акакія Церетелі (м. Кутаісі, Грузія). 

 01.04.2015р. -  візит Надзвичайного і Повноважного Посла Держави 

Лівія в Україні Мохамеда Салахеддіна Н.Шеллі. Обговорено питання щодо 

співпраці в науковій та освітній діяльності. 

 24.04.2015р  - візит професора Франкфуртського університету 

Європа Кампус Дітмара Пфаффа. Проведено майстер - клас на тему «Сучасні 

тенденції міжнародного маркетингу». 

 14.05.2015р. – візит Віце-президента Всеукраїнської 

Азербайджанської Молодіжної Організації, Іскандер Гасанага огли Заманова  - 

обговорення питань щодо проведення культурних заходів в Україно – 

Азербайджанському  культурно-освітньому центрі КНУТД; 

 13.05.2015 р.  - візит директора ТОВ «Європейський університет 

Кавказу»  Звіада Попхпдзе, Тбілісі, Грузія. Обговорення програми підготовки 

іноземних громадян з Грузії.   

 18-23.05.2015 р. – візит Секретаря посольства Азербайджанської 

Республіки в Україні – Мустафаєва Аббаса. Участь в ХV Міжнародному 

конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів “Печерські каштани”; 

 18-23.05.2015 р.- візит делегації з Грузії, у складі ректора 

Державного університету Акакія Церетелі Георгія Гавтадзе та керівника відділу 

міжнародних зв’язків Давіда Гегетчорі. Участь в ХV Міжнародному конкурсі 

молодих модельєрів-дизайнерів “Печерські каштани”; 

 18-23.05.2015 р.- візит офіційного представника в Україні 

департаменту охорони здоров’я Провінції Гансьу Li Young Hong(Китайська 
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Народна Республіка). Участь в ХV Міжнародному конкурсі молодих 

модельєрів-дизайнерів “Печерські каштани”; 

 18-23.05.2015р. – візит Генеральний директора СП РИФ -1 

(торгівельна марка INBLU)  Фабіо Альберто Регоза, Італія.  Член журі в ХV 

Міжнародному конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани»; 

 18-23.05.2015р. – візит керівника департаменту прикладного 

дизайну та технологій виробів текстильної і легкої промисловості, професора 

Кутаїського державного університету ім. Церетелі (Грузія) Ніно Долідзе. Член 

журі в ХV Міжнародному конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські 

каштани»; 

 18-23.05.2015р. – візит представника фабрики спецодягу FLEXPOL 

(Польща) Беати Дворачка, м.Ключборг, Республіка Польща. Член журі в ХV 

Міжнародному конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани»; 

 18-23.05.2015 – візит студентів Кутаїського державного 

університету ім. Ак. Царітелі. Участь в ХV Міжнародному конкурсі молодих 

модельєрів-дизайнерів “Печерські каштани” (3 особи); 

 18-23.05.2015 – візит студентів Білоруської державної академія 

мистецтв (м. Мінськ). Участь в ХV Міжнародному конкурсі молодих 

модельєрів-дизайнерів “Печерські каштани”(2 особи); 

 18-23.05.2015 – візит студентів Мінського державного професійно-

технічного коледжу швейного виробництва. Участь в ХV Міжнародному 

конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів “Печерські каштани”(2 особи); 

 18-23.05.2015 – візит  студентів Державної академія мистецтв м. 

Тбілісі. Участь в ХV Міжнародному конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів 

“Печерські каштани”(3 особи);; 

 26.05.2015 р.  - візит директора ТОВ «Освіта в світі» Бахруз Телман 

огли Гулієва, Туреччина. Обговорення програми підготовки іноземних 

громадян з Туреччини; 
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 28.05.2015 р. -  візит директора ТОВ «СТАДІ АДВАЙС БЮРО» 

Мохамада Мехеді Хасана, Індія. Обговорення програми підготовки іноземних 

громадян з Індії, Бангладеш, Конго.   

 26.06.2015р. – візит Аташе культури Посольства Королівства 

Йорданії – участь в урочистій церемонії вручення дипломів іноземним 

студентам;    

 01.07.2015 р. -  візит директора ТОВ «СТАДІ АДВАЙС БЮРО» 

Мохамада Мехеді Хасана, Індія. Обговорення програми підготовки іноземних 

громадян з Індії, Бангладеш, Конго.   

 01.09.2015р.- візит Секретаря Посольства Республіки Білорусія в 

Україні, Олексія Жуковця – участь в урочистій церемонії посвячення 

першокурсників у студенти Київського національного університету технологій 

та дизайну; 

 01.09. – 14.11.2015 р. – прибуття на навчання в університет 

громадян з Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Бангладеш, 

Іраку, Йорданії,  Китайської Народної Республіки, Конго, Литви, Естонії, 

Молдови, Марокко, Російської Федерації, Сирії, Туреччини, Туркменістану, 

Узбекистану, Лівії.  

 03.10.2015 р.  - візит делегації з Республіка Польща у складі:  

Станіслава Давидзюка, Президента Варшавського університету менеджменту  

та Ректора Вищої  школи менеджменту у Варшаві Павла Чарнецького. Участь в 

урочистих заходах, з нагоди  85-річчя  заснування КНУТД; 

 03.10.2015 р. -  візит делегації з у складі ректора Державного 

університету Акакія Церетелі Георгія Гавтадзе та керівника відділу 

міжнародних зв’язків Давіда Гегетчорі (Грузія). Участь в урочистих заходах, з 

нагоди  85-річчя  заснування КНУТД; 

 03.10.2015 р. -  візит делегації з Республіки Білорусь у складі 

Сниткової Наталії Олександрівні проректора по науковій роботі і інноваціям 

Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації (м. 
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Гомель, Республіка Білорусь). Участь в урочистих заходах, з нагоди  85-річчя  

заснування КНУТД; 

 03.10.2015 р. -  візит Аташе по культурі Посольства Соціалістичної 

республіки В’єтнам в Україні. Участь в урочистих заходах, з нагоди  85-річчя  

заснування КНУТД; 

  03.10.2015 р. -  візит Почесного доктора КНУТД, професора 

університету прикладних наук в м. Майнц (Німеччина), Хендрік Досс – Участь 

в урочистих заходах, з нагоди  85-річчя  заснування КНУТД; 

 22.10.2015 р. - візит представника міжнародного відділу Mohawk 

college м.Хамільтон (Канада) Світлани Кірнасової. Обговорено питання щодо 

міжнародної співпраці, програми подвійного диплому, академічної мобільності 

студентів та стажування викладачів в канадському університеті.  

 28-29.11.2015 р. – візит Президента Фундації CEASC Миколи 

Смолінського, представника Університету Інформатики (WSIiU), Лодзь, 

Польща.  Відбулася 1-ша сесія за програмою другої вищої освіти “Стандарти 

ISO та управління через якість (TQM)”, яка була проведена Фундацією Central 

European Academy Studies and Certification (CEASC) в КНУТД. 

 10.12.2015 р.  - візит Аташе з питань культури Посольства 

Словаччини в Україні Романа Жатько. Відкриття міжнародної виставка-

конкурсу Україна – Словаччина: «Студентський об’єктив» в КНУТД.  

 10.12.2015 р.  - візит Директора Академічного товариства ім. Міхала 

Балудянського, Міхала Вархола. Відкриття міжнародної виставка-конкурсу 

Україна – Словаччина: «Студентський об’єктив» в КНУТД; 

 14-18.12.2015 р. – візит делегація з Таджикистану, у складі ректора 

Технологічного університету Таджикистану Шоєва Нуралі Наботовича. 

Підписання договору про співпрацю.  

У 2015 році наш університет представляв Україну у 10 країнах 

(Обєднаних Арабські Імірати Бельгія, Італія, Німеччина, Республіка Білорусь, 

Республіка Польща, Румунія, Словацька Республіка, Туреччина, Киргизстан ). 
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53 представника  університету приймали участь у міжнародних заходах, 

зокрема: 

 19 – 30. 01.2015 р. – Бельгія, м. Брюссель – Барсуков В. З., 19.01. 

2015 р. – 19. 06.2015 р. – Бельгія, м. Брюссель – Хоменко В. Г., 19.01. 2015 р. – 

18. 08.2015 р. – Бельгія, м. Брюссель – Коляда М. Н., – виконання програми 

заключного етапу Гранту університету з ЄС №286210 (Energy Caps), 

стажування в компанії СОЛВЕЙ; 

 22.01.2015 – 02.02.2015 р. – Словацька Республіка, м. Штрбське 

Плесо / Осрблі  – ректор Грищенко І. М. – участь у XXVII Всесвітній зимовій 

Універсіаді 2015 року; 

 28 січня – 01 березня 2015р. – Польща, м. Ключборг студенти-

практиканти ст. гр. МгШМК-14 Горіславець І.В., ст. гр. БШМКск-13 Величко 

О.М. – виробнича практика на швейному підприємстві «Flaxpol»; 

 10 – 11.02.2015 р. – Республіка Білорусь, м. Гомель – ректор 

Грищенко І. М., проректор Вітковський С. І. – розширення двосторонніх 

зв’язків з Білоруським торгово-економічним університетом споживчої 

кооперації; 

 09.03-22.03 2015 р. – Китайська Народна Республіка, Музей RONG 

XIANG – Чернявський К.В. – обмін професійним досвідом; 

 26.04-01.05 2015 – Китайська Народна Республіка, Музей RONG 

XIANG – Чернявський К.В. – персональна виставка; 

 5 – 9 травня 2015р  – Грузія, м. Тбілісі  – ст. Фролов І.В. – показ 

власної колекції на Міжнародному конкурсі у сфері мистецтва і моди для 

молодих дизайнерів; 

 05 – 11.05. 2015 р. – Республіка Польща, м. Краків – Смачило О. В. 

– участь  у Міжнародній науковій конференції “The LII session of student’s 

scientific circles” та проведення наукових досліджень; 

 09 – 16.05. 2015 р. – Туреччина, м. Аланія – Гончаров Ю. В. – 

участь у ІV Міжнародній конференції «Актуальні проблеми економіки: 

травнева сесія»; 
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 31.05.2015 – 05.06. 2015 р. – Німеччина, м. Бад-Херреналб – 

Барсуков В. З. – представлення доповідей та участь в роботі Оргкомітету 

Міжнародного семінару по Електрохімії електроактивних матеріалів (WEEM) – 

2015; 

 1 – 30.06.2015 р. –  Республіка Польща, м. Варшава – Малинка М. 

М., ст. викл. кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та технології легкої 

промисловості факультету “Artes Liberales” – поглиблення міжнародної 

наукової співпраці з провідними університетами Польщі, а також наукове 

стажування в Варшавському Університеті на факультеті  “Artes Liberales”; 

 08 – 13.06. 2015 р. – Румунія, м. Бухарест – Власенко В. І. – участь у 

сьомому засіданні керівного комітету міжнародного гранту “2 BFUNTEX”. 

Підтримка співробітництва між дослідними центрами та промисловістю для 

швидкого прискорення використання інноваційних функціональних 

текстильних структур та виробів на світовому ринку (NMP 3 – CA – 2011 -

290500), зустрічі 2BFUNTEX MTD та участі в роботі Міжнародної текстильної 

конференції AUTEX -2015; 

 15 червня – 22 червня 2015р. – Канада, м. Торонто – студенти-

учасники семінарів студії «NAFA»: ст. гр. ЗШк-13 Галушко М. Є. ст. гр. БШ-

11Фіник М. С. – участь у семінарі студії «NAFA»; 

 09 – 14.09 2015 р. –  Туреччина, м. Стамбул – Власенко В. І., 

Арабулі А. Т. – участь у засіданні секції “2BFUNTEX” міжнародного гранту  

“2BFUNTEX”. Підтримка співробітництва між дослідними центрами та 

промисловістю для швидкого прискорення використання інноваційних 

функціональних текстильних структур та виробів на світовому ринку, та участі 

в роботі V міжнародного текстильного Конгресу; 

 14 – 19.09 2015 р. – Республіка Польща, м. Варшава – 17 студентів 

КНУТД – реалізація Програми міжнародної академічної мобільності 

«Подвійний диплом» у Вищій школі менеджменту, в рамках договору про 

співпрацю між КНУТД  та ВШМ на виконання спільних дій; 
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 14 – 19.09 2015 р. –  Республіка Польща, м. Варшава – Гавриленко 

Т. В., Бугас Н. В., Костюк Г. В., Лісун Я. В., Квасова О. П., Дудко П. М., 

Галаган Т. В., Шабатин Н. Ю., Мулин О. М. – розвиток взаємовигідних 

міжнародних навчальних та науково-дослідних зв’язків, а також участь у ІІ 

міжнародній науковій конференції «Kierunki rozwoju gospodarczego krajow 

Europy wschodniej w nowoczesnych warunkach»; 

 9 жовтня 2015р. – Франція, м. Париж – ас. Фролов І.В. – показ 

власної колекції в шоу-румі; 

 29.10-01.11 – Киргизстан, Американський університет у 

Центральній Азії – Овчарек В.Є., зав. кафедрою дизайну – проведення 

переговорів про становлення та розвиток співробітництва; 

 12 – 16. 11. 2015 р. – Італія, м. Мілан – Власенко В. І., Арабулі С. І., 

Супрун Н. П. – участь у фінальній конференції “2BFUNTEX” міжнародного 

гранту “2BFUNTEX”. Підтримка співробітництва між дослідними центрами та 

промисловістю для швидкого прискорення використання інноваційних 

функціональних текстильних структур та виробів на світовому ринку (NMP – 3 

– CA – 2011 - 290500); 

 03.12 – 09.12.2015 р. Угорщина, м. Будапешт - Руденко М.Ф. – 

обмін професійним досвідом; 

 09.12 – 12.12.2015 р. – Молдова, Педагогічний університет та 

Академія музики, театру та спастичних мистецтв Молдови – Чернявський К.В. 

–переговори щодо укладення договору про співпрацю. 

 19-20.11.2015р. – Федеративна Республіка Німеччинa, Ректор 

Київського національного університету технологій та дизайну професор Іван 

Грищенко. Участь в ювілейному засіданні Німецько-Українського товариства 

економіки та науки    

За результатами зустрічей, проведених у 2015 році, в Університеті 

продовжуються та розпочато освітні програми: 
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 програма «Подвійний диплом» базується на отриманні дипломів як 

Київського національного університету технологій та дизайну так і Вищої  

школи менеджменту у Варшаві одночасно; 

 програми академічної мобільності студентів та викладачів; 

 програма підготовки іноземних громадян англійською та польською 

мовами.  

Освітні послуги для іноземців 

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

68 років навчання іноземних громадян університет підготував більше ніж 1830 

спеціалістів з 71 країни світу. 

У 2015-2016 навчальному році в КНУТД навчається 290 іноземних 

громадян з 15 країн світу. Підготовка студентів здійснюється на 6 факультетах. 

Розподіл студентів по факультетах: факультет економіки і бізнесу – 218 осіб; 

факультет дизайну – 24 особи; факультет мехатроніки та комп’ютерних систем 

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

та біофармацевтичних технологій – 13 осіб; юридичний факультет – 6 осіб; 

підготовче відділення для іноземних громадян – 7 осіб. 

Навчання іноземних громадян в університеті проводиться двома мовами. 

Українською мовою – на факультетах, де іноземні громадяни навчаються в 

навчальних групах разом з українськими студентами. Російською мовою – на 

факультетах, де створені окремі групи для іноземних громадян.  Співробітники 

Навчального центру міжнародного співробітництва КНУТД забезпечують 

навчальний 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. НЦМС співпрацює з Міністерством освіти і науки України, 

Міністерством закордонних справ України, Українським державним центром 

міжнародної освіти, Державною міграційною службою України, Міністерством 
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внутрішніх справ України, Службою безпеки України,  страховими 

компаніями, які забезпечують медичне обслуговування, організаціями, які 

сприяють залученню іноземних абітурієнтів та Посольствами. 

Таблиця 3  

Динаміка зарахованих іноземців у КНУТД  

 

          

Навчальний 

рік 

1 курс 5 курс 

Всього 
Стац. Заоч 

з них 

держз 
Вс Стац. Заоч 

з них 

держз 
Вс 

2009-2010 54  3 54 9   9 63 

2010-2011 45 3 5 48 12 0 1 12 60 

2011-2012 39 3 2 42 16 0 2 16 58 

2012-2013 49 9 1 58 23 1 6 22 82 

2013-2014 49 14 4 63 20 0 2 20 83 

2014-2015 26 7 2 33 10 1  11 44 

2015-2016 33 41  74 17 2 1 19 93 

 

Таблиця 4  

Контингент іноземців  КНУТД за країнами 

      

№№ з/п Країни 
на 15.12.15 

Стац. Заоч. Всього ПВ 

1 Азербайджан 36 141 177   

2 Білорусь 2   2   

3 Бангладеш 6   6   

4 Грузія 1   1   

5 КНР 74   74 4 

6 Лівія       3 
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7 Латвія 1   1   

8 Молдова 2 1 3   

9 Марокко 1   1   

10 Росія 6   6   

11 Сирія 1   1   

12 Туреччина   1 1   

13 Туркменістан 5 1 6   

14 Узбекистан 4   4   

  Всього, з них 139 144 283 7 

  За контр 134 144 278   

  Держзамовлення 5   5   

      

 Разом з ПВ 290    

 

Основними постачальниками студентів для нас є Азербайджан та Китай 

Згідно виконання Плану заходів з реалізації Концепції державної 

міграційної політики стосовно забезпечення поширення серед іноземців та осіб 

без громадянства інформації про особливості національної культури, звичаї, 

традиції і розвиток демократії в українському суспільстві іноземні студенти 

КНУТД прийняли участь в понад 40 заходах. З метою поліпшення діяльності 

про інформування потенційних студентів з інших країн щодо освітнього 

потенціалу Університету підготовлені рекламні та інформаційні матеріали, 

спрямовані на залучення іноземних студентів на навчання до КНУТД: Реклама 

у каталозі «Вища освіта в Україні на 2015 р.р.» англійською мовою (друковане 

видання, CD-диск). 

Академічна мобільність  

З метою регламентації академічної мобільності в університеті розроблено 

та затверджено «Положення про академічну мобільність», яке встановлює 
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загальний порядок організації академічної мобільності студентів Університету 

на території України та за кордоном. 

Академічна мобільність в Університеті проводиться шляхом реалізації  

наступних програм: 

1. Подвійний диплом. 

2. Вільний слухач. 

3. Стажування викладачів. 

4. Співробітництво між вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними 

закладами 

Академічна мобільність студентів, аспірантів, викладачів  університету 

здійснюється на підставі міжурядових угод  про співробітництво між 

університетом та зарубіжними вищими навчальними закладами за узгодженими 

навчальними планами.  

1. Реалізація Програми «Подвійний диплом». 

На сьогодні Програма “Подвійний диплом” базується на отриманні 

дипломів як Київського національного університету технологій та дизайну так і 

Вищої  школи менеджменту у Варшаві. За цією програмою  у Варшаві за 

спеціальностями    «Управління підприємством в об'єднаній Європі» та 

«Управління банківською справою і фінансами»   навчається  22 студенти. За 

планом перший випуск студентів, що отримають два дипломи відбудеться у 

червні 2016 року на базі Вищої школи менеджменту у Варшаві. 

2. Реалізація Програми «Вільний слухач». 

Програма передбачає навчання осіб на 1 курсі бакалаврату у Вищій школі 

менеджменту у Варшаві на базі КНУТД. В Програмі беруть участь особи, що не 

мають сертифікатів ЗНО. В 2015 році на вищезазначену програму було 

зараховано 17 слухачів на різні факультети Університету, зокрема: 14 осіб – на 

ФЕБ, 1 особа – на ФХБТ, 1 особа – на ФД  та 1 особа на юридичний факультет.  

3. Стажування викладачів. 
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Факультет економіки та бізнесу 

У Вищій школі менеджменту у Варшаві пройшло стажування 11 науково-

педагогічних працівників факультету за напрямом “Економічний розвиток 

країн Східної Європи в сучасних умовах господарювання”. Програма 

стажування включала в себе 120 годин вивчення відповідних дисциплін та троє 

викладу Вищій школі інформатики та мистецтв (м. Лодзь, Республіка  Польща).  

Студентка ФЕБ пройшла стажування за програмою «Польський Еразмус для 

України». Білостокський університет (Республіка Польща). Один  рік. 

 

Факультет Дизайну 

 Вищий коледж дизайну Політехнічного університету м. Тіньхуа.  

 Відкриття Центру культури і мистецтва України в КНР, Презентація 

мистецтва України на Міжнародному форумі у виставковому центрі м. 

Іву, провінції Фотан. 

 Північноамериканський Хутровий Аукціон (NAFA), Канада.  

 Об’єднані Арабські Емірати,  Словаччина, Республіка Киргизстан та інші. 

Академії мистецтв Австрія, Угорщина. 

 Виставка живопису викладачів кафедри рисунка та живопису КНУТД в 

музеї «CDAN» м. Уесна, Іспанія. 

 Стажування студентів: 

 Вищий коледж стилю та моди Сен Мартін, Лондон, Великобританія  

 Практика на швейній фірмі м. КлючБорг, Польща. 

 

                  Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій 

 

Стажування викладачів кафедри електрохімічної енергетики та хімії за 

грантовими угодами: 
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 Виконання робіт з питань забезпечення якості та доступності 

лікарських засобів в Україні. По програмі Організації Об’єднаних націй 

(UNDP). 

 Брюсель Бельгія, Валенсія Іспанія, Мюнстер Німеччина, 

Оттава Канада. 

 Співпраця з Європейською генериковою асоціацією 

(EuropeanGenericMedicinesAssociation -  EGA). 

 Університети м.Брно, Чехія;  Вільнюс, Литва. 

 Каунаський  технологічний  університет. 

 Білоруський національний технологічний університет, 

Мінськ. 

 Ягелонський університет, м. Краків, (Польща). 

 Ташкентський інститут легкої і текстильної промисловості. 

 Науково-дослідний інститут текстилю і шкіри, м. Бухарест 

(Румунія).  

 Сичуанський університет, КНР. 

 Інститут Шкіряної промисловості (м. Лодзь, Польща).  

 Науково-дослідний інститут шкіри та взуття (м. Бухарест, 

Румунія). 

 Казанський національний дослідницький технологічний 

університет (м. Казань)  

 Східно-Сибірський державний університету технологій та 

управління (м. Улан-Уде). 

 Два студенти  одержали другу вищу освіту в Люблінській 

політехніці в 2015 р.  

Факультету технологій сервісу та моди  

 

 Велика Британія, вивчення комп'ютерних  програм фірми Delcam. 

 Міжнародний конкурс на здобуття іменної премії   Delcam, 2015 рік. 
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 Наукове стажування за грантом програми ім. Фулбрайта у 

Массачусеттському Університет, США. 

 Державний університет ім. Акакія Церителі, м. Кутаїсі,  Батумський 

навчальний університет мистецтв ,  Грузія. 

 Наукове стажування в Дрезденському технічному університеті. 

 Стажування та курси в рамках участі в Україно-бельгійському проекті 

«NetTex». 

 Практика студентів на швейній фірмі м. Ключ Бор, Польща. 

 

Стажування викладачів ФРІІТ 

 

Один викладач факультету ринкових, інформаційних та інноваційних 

технологій проходив наукове стажування у Варшавському університеті на 

факультеті «ArtesLiberales». 

Грантова діяльність 

1) FP7 - 2BFUNTEX/2011 «Підтримка співробітництва між 

дослідними центрами та промисловими підприємствами для швидкого 

прискорення використання на світовому ринку інноваційних текстильних 

структур та виробів на основі текстилю» - грант, керівник к.т.н. Власенко В.І.; 

2) FP7th  – LABOHR((Р477) «Літій-повітряні батареї з розкладом 

поглинутого кисню та окисно-відновними процесами», керівник д.х.н. Барсуков 

В.З.; 

3) FP7th  – SOMABAT (Р478) «Розробка нових твердофазних 

матеріалів для високопотужних літій-полімерних батарей» – грант,  керівник 

д.х.н. Барсуков В.З.; 

4) FP7th  – «AMELIE» – «Передові фторовмісні  матеріали для літій-

іонних батарей із високою безпекою, енергоємністю та  тривалим терміном  

експлуатації», керівник д.х.н. Барсуков В.З.; 

5) Сьома  Рамкова програма ЄС  (FP7) «Розробка стабільного та 

безпечного гібридного суперконденсатора з високою питомою енергією, 
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потужністю та здатністю до циклювання», 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. Грантова угода з ЄС № 286210, керівник д.х.н. 

Барсуков В.З.;   

6) Р 588, «Визначення ефективності розробленої КНУТД технології 

хімічної очистки графіту для обробки графіту канадського родовища LacKnife» 

(Програма партнерських грантів Українського Науково-технологічного центру 

(УНТЦ),  керівник д.х.н. Барсуков В.З.  

Активна міжнародна діяльність університету тісно пов’язана з його 

рейтинговими позиціями і є визначальною для ряду основних рейтингових 

показників та індикаторів. 

Одним із індикаторів українського рейтингу «ТОП-200 Україна» є Індекс 

міжнародного визнання, який включає показники кількості іноземних студентів 

денної форми навчання та кількості Європейських програм 

(SeventhFrameworkProgramme , Нorizon 2020), за якими університет виграв 

гранти. 

Чим активніше університет проводить наукову роботу на міжнародному 

просторі, тим більше посилюються його позиції і в міжнародних рейтингах. Так 

рейтинг за показниками наукометричної бази даних Scopus формується на 

підставі даних про кількість публікацій і кількість цитувань у Scopus.  

Головним критерієм рейтингу Інтернет-присутності Webometrics є 

кількість зовнішніх посилань на сайт університету. Саме офіційний сайт на 

сьогодні є основним джерелом інформації про діяльність університету.  

В минулому році наш університет поставив за мету входження до 

міжнародного рейтингу британського журналу QS (QS 

WorldUniversityRankings), що посилило вимоги до міжнародної діяльності. 

Основними критеріями для цього рейтингу є: академічна репутація та репутація 

серед роботодавців, цитування наукових співробітників на основі даних 
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системи SCOPUS, а також частка іноземних студентів та наукових 

співробітників. 

За останні роки позиції нашого університету в усіх рейтингах 

зростаються. Потрібно і надалі докладати зусиль, щоб не тільки не втратити 

наші здобутки, а і примножити їх. 

Таблиця 5 

Міжнародна діяльність університету та її вплив на рейтингові показники 

Рейтинг Центру міжнародних 

проектів «Євроосвіта» «ТОП-200 

Україна» 

 

Індекс міжнародного визнання включає: 

• Кількість іноземних студентів денної 

форми навчання 

• Кількість Європейських програм 

(Seventh Framework Programme, Нorizon 

2020), за якими університет виграв гранти 

 

Рейтинг Інтернет-

присутності  Webometrics 

 

• Вплив (IMPACT) - кількість зовнішніх 

посилань на сайт університету.  

• Якість (EXCELLENCE) - кількість 

наукових статей, що опубліковані авторами 

університету в журналах, проіндексованих 

бібліометричною базою SCOPUS. 

 

Рейтинг британського журналу QS 

(QS World University Rankings) 

 

• Академічна репутація та репутація 

серед роботодавців 

• Цитування наукових співробітників  

на основі даних системи SCOPUS 

• Частка іноземних студентів та 

наукових співробітників   

 

Рейтинг за показниками 

наукометричної бази даних Scopus 

• Кількість публікацій у Scopus 

• Кількість цитувань у Scopus 
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Таблиця 6 

 

Рік «Кращі ВНЗ 

України» 

Топ-200 

Україна 

SCOPUS Webometrics КОМПАС Рейтинг 

QS 

2013 34-35 25 37 79 34 - 

2014 26-27 24 34 44 36 - 

2015 23 23 33 24 31 
Подана 

заявка 

 

Слід, зазначити, що у 2015 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  зарубіжних країн. 

 

 6 . Організація навчального процесу у відповідності до державного 

стандарту України ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009) 

 

Організація освітнього процесу в Київському національному 

університеті технологій та дизайну здійснюється згідно вимог державного 

стандарту України ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009). 

Першочерговою задачею Університету є формування внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої діяльності. Проблема має комплексний 

характер і зумовлює необхідність глибокої співпраці з роботодавцями, які 

формують вимоги до компетентностей фахівців та критерії їх оцінки за різними 

напрямами та спеціальностями.  

Відповідно до державного стандарту України ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 

9001:2009) п.1.1 університет постійно і відкрито демонструє власну здатність 

готувати фахівців на високому професійному і науковому рівні у відповідності 
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до національних та міжнародних вимог. Результати цієї роботи відображені у 

рейтингах ВНЗ. А саме: 

 Рейтинг університетів України ІІІ, IV рівнів акредитації ТОП-200 

Україна у 2015 році – 23 позиція, 

 Scopus – 33 позиція, 

 Webometrics Ranking of World Universities – 24 позиція. 

Відповідно до п.4.1 в Університеті приділялась значна увага 

вдосконаленню системи забезпечення якості підготовки фахівців. З метою 

оптимізації та модернізації освітнього процесу у контексті європейських вимог 

пріоритетними напрямами діяльності в Університеті у звітному році стали: 

 розробка профілів освітніх програм спеціальностей для 

забезпечення провадження освітнього процесу згідно згідно Переліку 

спеціальностей 2015 року, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти»; 

 впровадження європейських принципів студентоцентрованого 

навчання в освітню діяльність університету; 

 удосконалення структури та змісту навчальних планів, 

спрямованих на індивідуалізацію навчального процесу;  

 постійне удосконалення програм навчальних дисциплін з 

урахуванням вимог національного та міжнародного ринку праці до 

компетентностей майбутніх фахівців,  

 забезпечення академічної мобільності студентів; 

 впровадження новітніх форм, методів та інноваційних 

технологій навчання з метою адаптації майбутніх фахівців до 

сучасних тенденцій розвитку науково-технічного прогресу;  
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 посилення практичної підготовки фахівців з метою набуття 

фахових компетентностей, інноваційних підходів у професійній 

діяльності та креативності мислення; 

 забезпечення проведення внутрішнього контролю і 

моніторингу якості освіти з метою оцінки рівня освітніх, наукових і 

творчих досягнень учасників освітнього процесу. 

Освітній процес стає повністю відкритим для студентів та має 

демократичний характер, що дозволяє постійно контролювати свій рівень 

підготовки, вносити своєчасні корективи в навчальну роботу, обирати рівень 

навчання та спосіб одержання підсумкової оцінки з кожного кредитного 

модуля. 

З метою вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості 

підготовки фахівців, досягнення високого рівня ефективності та якості 

підготовки молодих кадрів, високої конкурентоспроможності на вітчизняному 

ринку освітніх послуг та визнання на міжнародному рівні в університеті 

активно виконується «Програму забезпечення якості підготовки фахівців в 

КНУТД» (затверджена Вченою радою КНУТД від 27.12.2012 р., протокол № 4). 

Результатом реалізації розробленої Програми сьогодні є: 

 ; підвищення рівня університету у вітчизняних і міжнародних 

рейтингах; 

 якісне і доступне навчально-методичне забезпечення 

навчальних дисциплін 

 підвищення кваліфікації та покращення мотивації до роботи з 

повною віддачею та саморозвитоку науково-педагогічних працівників; 

 підвищення конкурентоспроможності випускників на 

вітчизняному ринку праці; 

 активізація міжнародної співпраці через участь у 

міжнародних проектах і конференціях, стажування за кордоном. 
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Разом з цим пріоритетним завданням системи забезпечення якості 

залишається збереження цінностей та традицій, які визначають 

індивідуальність Університету та формують його імідж на ринку праці та 

освітніх послуг.  

Вдосконаленню системи якісної підготовки фахівців шляхом регламентації 

основних завдань і функцій структурних підрозділів Університету сприяє 

оновлення відповідно до вимог часу та закону України «Про вищу освіту» 

збірника нормативних положень:  «Нормативно-правовий інструментарій 

системи забезпечення якості освітньої діяльності в Київському національному 

університеті технологій та дизайну». 

На виконання Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 - 

2021 роки та з метою оперативного отримання знань, формування у майбутніх 

фахівців професійних компетентностей із застосуванням інтерактивних методів 

навчання шляхом поповнення інформаційного забезпечення дисциплін 

навчальними виданнями нового покоління в Університеті виконується 

Програма «Підручник» (затверджена Вченою радою КНУТД від 27 грудня 2012 

р., протокол № 4), що входить у комплекс програм розвитку Університету. 

Підвищенню якості освітнього процесу, створенню конкурентного 

середовища серед НПП та структурних підрозділів Університету для 

стимулювання росту їхньої професійної компетентності, підвищенню 

ефективності науково-педагогічної роботи та розвитку творчої ініціативи 

сприяє щорічне рейтингового оцінювання діяльності НПП за результатами 

роботи у звітному році.  

Введення рейтингової оцінки діяльності НПП, кафедр та факультетів є 

невід`ємним елементом запровадження системи мотивації та моніторингу і 

управління якістю надання освітніх послуг в університеті. 

Підвищенню якості освітнього процесу, створенню конкурентного 

середовища серед НПП та структурних підрозділів Університету для 

стимулювання росту їхньої професійної компетентності, підвищенню 

ефективності науково-педагогічної роботи та розвитку творчої ініціативи 
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сприяє щорічне рейтингового оцінювання діяльності НПП за результатами 

роботи у звітному році. 

Підрахунок рейтингу проводиться автоматизовано, шляхом створення 

інформаційної бази даних кафедр та факультетів за системою показників, 

визначеним Положенням про рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників університету. 

Об’єктами рейтингової оцінки є такі види робіт: навчальна, наукова, 

методична, організаційна (табл.6.1) 

Таблиця 6.1 

Фактичне виконання видів діяльності НПП у звітному році 

№ п/п Напрями діяльності Норматив, % 
Фактичне 

виконання, % 

1. Навчальна робота 58 75,20 

2. Наукова робота 22 21,36 

3. Методична робота 11 33,13 

4. Організаційна робота 9 6,44 

                

              Наукова, методична та організаційна робота розподіляється, виходячи з 

актуальності окремих видів діяльності, на поточний навчальний рік, а 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 НПП та рівень 

виконання нормативних показників проілюстровано на рис. 6.1. 
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Рис. 6.1. Структура фактичного виконання видів діяльності НПП КНУТД  

у 2014-2015н.р. 
 

            Результати рейтингового оцінювання показали, що навчальна робота 

виконана у звітному році на 129,65%, методична – перевиконана майже втричі. 

Разом з тим, проблема є з організаційно-виховною роботою, яка була виконано 

всього на третину від визначеного нормативу. Але в порівнянні з минулим 

навчальним роком результати організаційно-виховної роботи збільшилися 

вдвічі. 

            Рейтинг дає можливість підсумувати по закінченню навчального року 

виконану роботу і оцінити діяльність кожного працівника. Для порівняння 

ефективності роботи викладачі поділяються на різні категорії відповідно до 

наукових звань та вчених ступенів (рис.6.2.): 

навчальна 

робота 

75,2% 

наукова робота 

21,36% 
методична 

робота 

33,13% 

Організаціно-

виховна робота; 

6,44% 

Структура фактичного виконання видів діяльності НПП КНУТД  

у 2014-2015 н.р. 
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                Рис.6.2. Розподіл НПП відповідно до наукових звань та вчених 

ступенів 

  Узагальнюючи результати рейтингового оцінювання діяльності НПП 

Університету було виділено такі групи працівників: перспективні, успішні, 

достатньо успішні та проблемні (табл. 6.2, рис. 6.3). 

 

Таблиця 6.2 

Структура штатних НПП КНУТД за групами успішності  

(за результатами рейтингового оцінювання 2014-2015 н. р.) 
№ 

п/п 

Групи НПП Рейтингова оцінка Кількість НПП, 

осіб 

Структура, % 

1 Перспективні 1,5≤R<2 98 21,20 

2 Успішні 1,5>R≥1,2 180 39,10 

3 Достатньо успішні 1,2>R≥1 147 32,00 

4 Проблемні  R<1 36 7,70 

5 Всього:  461 100 

 

При підрахунку рейтингу факультетів (інститутів) та кафедр загальне 

число показників за напрямами роботи відноситься до кількості штатних посад 

та внутрішніх сумісників. Діяльність сумісників включено до загального 

підрахунку рейтингового балу роботи структурних підрозділів для активізації 

усіх напрямів їх діяльності, а не тільки навчальної.  

У структурних підрозділах кожен співробітник має доступ до показників 

рейтингу всіх своїх колег, включаючи керівника (завідувача кафедри).   

Ряд1; 
Професори; 15 

Ряд1; Доценти; 
55,5 

Ряд1; Старші 
викладачі; 16,2 

Ряд1; Асистенти;  
13,3   

Ряд2; 
Професори; 69 

Ряд2; Доценти; 
256 

Ряд2; Старші 
викладачі; 74 

Ряд2; Асистенти; 
62 

Розподіл НПП відповідно до наукових звань та вчених 

ступенів  

Ряд1 Ряд2 
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       Рис. 6.3. Якісна структура НПП за результатами рейтингового 

оцінювання  

                  діяльності за  2014-2015  н.р. 

 

        Також рейтингове оцінювання дає можливість  виокремити та 

оприлюднити  результати перспективних працівників за рівнем успішності по 

факультетах (рис.6.4)  

 

                      Рис. 6.4. Структура перспективних НПП за рівнем успішності по 

факультетах 
 

ФЕБ 

33,78% 

ТСМ 

28,38% 

ХБТ 

12,16% 

Дизайн 

4,05% 

МКТ 

14,86% 

ФРІІТ 

2,70% 

ННІСТН 

4,05% 

Структура перспективних НПП за рівнем 

успішності по факультетах 

Ряд1; 

Перспективні 

1,5≤R<2; 21,2; 

21% 

Ряд1; Успішні 

1,5>R≥1,2; 

39,1; 39% 

Ряд1; 

Достатньо 

успішні 

1,2>R≥1; 32; 

32% 
Ряд1; 

Проблемні  

R<1; 7,7; 8% 

  Якісна структура НПП за результатами рейтингового 

оцінювання діяльності за 2014-2015  
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                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 

НПП. 

 

 

7.Погодження з Міністерством освіти і науки України кандидатур, які 

пропонуються Вченою радою для призначення на посаді проректорів 

 

 За  2015 рік  склад  проректорів  університету  залишився  незмінним. 

 

 

 8.   Як додержуються права і законні інтереси осіб з особливими 

потребами. 

 

В університеті навчається 91 студент, які являються  інвалідами. Для 

студентів  інвалідів по слуху реалізація навчальних планів здійснюється за 

допомогою сурдоперекладачів Українського товариства глухих. 

На виконання постанови КМУ від 12.07.2004р. №882 студентам  

інвалідам призначається та виплачується додаткова соціальна стипендія в 

розмірі 9%  відповідно призначеної академічної стипендії. 

Студенти цієї категорії, які поселені в гуртожитки університету, 

забезпечені необхідними умовами для проживання. 
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9.  Стійке фінансово-економічне становище 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. 

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.  
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Таблиця 9.1.  

Фінансування загального фонду за 2015 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»  

2 667,3 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 2 631,6 

- придбання товарів і послуг (канцелярські товари, обслуговування 

оргтехніки, патенти) 
25,0 

- комунальні послуги 10,7 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 

I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 

практики» «Коледж КНУТД»  

7 515,3 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 3 655,4 

- комунальні послуги 333,4 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання предметів гардеробу 

дітям сиротам 
3 526,5 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 

I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 

практики» «Чернігівський промислово-економічний коледж 

КНУТД «  

7 594,0 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 4 404,4 

- комунальні послуги 507,0 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання предметів гардеробу 

дітям сиротам 
2 682,6 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 

I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 

практики» «Львівський коледж легкої промисловості КНУТД»  

11 121,0 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 6 557,2 

- комунальні послуги 1 152,8 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання предметів гардеробу 

дітям сиротам 
3 411,0 
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Продовження табл. 9.1. 

2201160 / «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики»  

81 028,2 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 48 200,2 

- комунальні послуги 4 724,7 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання предметів 

гардеробу дітям сиротам 
28 103,3 

Всього за програмами: 109 925,8 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 65 448,8 

- придбання товарів і послуг (канцелярські товари, 

обслуговування оргтехніки, патенти) 
25,0 

- комунальні послуги 6 728,6 

- стипендія, харчування дітей сиріт, придбання предметів 

гардеробу дітям сиротам 
37 723,4 

 

 
 

 
 

Рис.9.1. Структура використання асигнувань загального фонду 

за 2015 рік 

 

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: 

Заробітна плата та  

нарахування на  

заробітну плату  

59,58 % 

Стипендія 34,3% 

Придбання товарів  

та послуг 0,02 % 

Комунальні  

послуги 6,1 % 
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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 

2015 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПКВ 2201150  
(коледж м. Київ) 8,3 %  КПКВ 2201040  

(науково - технічна  
діяльність КНУТД) 1,4 %  

КПКВ 2201150  
(коледж м. Чернігів)  

Чернігів)  
0,5 % 

КПКВ 2201150  
(коледж м. Львів) 1,4 % 

КПКВ 2201160  
(КНУТД) 88,4 % 
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Таблиця 9.2.  

Надходження та видатки спеціального фонду за 2015 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПКВ   /   Назва бюджетної програми 

Використано за 

відповідний 

період у 

відповідності до 

кошторису, 

тис.грн. 

1 2 

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

виконання робіт за державними цільовими програмами та 

державним замовленням, виконання міжнародних наукових та 

науково-технічних програм і проектів вищими навчальними 

закладами та науковими установами, фінансова підтримка 

наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять 

національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування 

працівників Кримської астрофізичної обсерваторії»  

 

Надходження 959,3 

Касові видатки  793,8 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 466,2 

- придбання товарів і послуг  290,1 

- комунальні послуги 8,3 

- видатки на відрядження 4,5 

- капітальні видатки (придбання товарів довгострокового 

користування) 
24,7 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і 

II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» 

«Коледж КНУТД»  

 

Надходження 5 673,4 

Касові видатки  4 864,2 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 4 015,7 

- придбання товарів і послуг  325,0 

- видатки на відрядження 11,0 

- комунальні послуги 512,5 
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Продовження табл. 9.2.  

 

 

 

 

1 2 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II 

рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» 

«Чернігівський промислово-економічний коледж КНУТД» 

 

Надходження 337,2 

Касові видатки  217,5 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 165,6 

- придбання товарів і послуг  40,3 

- видатки на відрядження 11,6 

2201150 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II 

рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» 

«Львівський коледж легкої промисловості КНУТД» 

 

Надходження 911,5 

Касові видатки  884,3 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 504,1 

- придбання товарів і послуг  276,7 

- комунальні послуги 103,5 

2201160 / «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і 

IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики»  
 

Надходження 60 138,6 

Касові видатки  56 841,0 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 39 276,1 

- придбання товарів і послуг 10 473,8 

- видатки на відрядження 1 174,2 

- комунальні послуги 3 957,8 

- капітальні видатки (придбання товарів довгострокового користування) 1 959,1 

Всього за програмами:  

Надходження 68 020,0 

Касові видатки  63 600,8 

в т.ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату 44 427,7 

- придбання товарів і послуг 11 405,9 

- видатки на відрядження 1 201,3 

- комунальні послуги 4 582,1 

- капітальні видатки (придбання товарів довгострокового користування) 1 983,8 
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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 пільговими 

санітарно-курортними путівками співробітників регіонального Фонду 

соціального страхування та 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. Тому всі бажаючи 

співробітники мали можливість відпочити в університетському спортивно-

оздоровчому таборі «Молодіжний». Так у 2015 році в спортивно-оздоровчому 

таборі «Молодіжний» відпочило 35 чоловік, в тому числі їх діти. За літній 

період у спортивно-оздоровчому таборі «Молодіжний» оздоровилося 219 осіб 

(62 студенти та 157 співробітники університету та члени їх сімей). 

Що стосується дитячого оздоровлення, то за літній період було отримано 

26 путівок в дитячі оздоровчі табори «Сонячний берег» (Одеська область) та 

«Карпатські зорі» (Івано-Франківська область), які всі були використані для 

оздоровлення дітей співробітників університету. 

22 квітня 2015 року на Конференції трудового колективу було 

затверджено ряд засадничих документів, в тому числі, і Колективний договір на 

2015-2018 роки між адміністрацією та трудовим колективом КНУТД, який 

являє собою двосторонню угоду з соціально-економічних і трудових питань. 
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Адміністрація університету разом з профспілковим комітетом всіляко 

сприяє у наданні матеріального стимулюванню працівникам університету, 

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».  

При цьому  працівники Університету, які досягли ювілейних дат та з 

нагоди відзначення 85-річчя з дня заснування КНУТД, були відзначені 

Грамотами та Подяками, а за сумлінну працю надавалася грошова винагорода 

(згідно Положення про порядок надання та розміри матеріальної допомоги 

членам ППО КНУТД з коштів профбюджету).  

В 2015р. на матеріальну допомогу співробітникам університету за 

рахунок бюджету університету було виділено 58500 грн., а за рахунок 

профспілки – 97470 грн.  

У березні 2015 року адміністрацією університету та профкомом 

співробітників була організована і проведена акція «Зігрій студента», яка 

полягала у роздачі безкоштовно гарячого чаю студентам, які навчалися  у 

приміщеннях університету з пониженою температурою. 

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 
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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, відповідно до виробничих та особистих потреб 

відповідно за заявами працівників підрозділів університету. За використання 

автотранспорту для особистих потреб працівник університету сплачує кошти в 

установленому порядку. 

В межах кошторисних призначень та відповідно до чинного 

законодавства профком університету виділяє кошти на 

загальноуніверситетські свята (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 14 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: 

 День сповіді В. Крищенка;  

 концерт пам’яті Небесної сотні; 

 народного аматорського ансамблю «Родовід»; 
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 Всеукраїнський фестиваль гармоністів, професійних музикантів «Грай, 

гармонь!» 

 Київського академічного муніципального духового оркестру; 

 Лауреата конкурсів  артистів естради Твердого М.Д. 

В рамках забезпечення культурного відпочинку для співробітників 

Університету профкомом співробітників за 2015 рік були організовані поїздки: 

 «Феномен Чигирина» (м. Черкаси, м. Суботів, Холодний Яр, Черкаська 

обл.); 

 «Замки і монастирі Волині» (м.Рівне, м.Острог, м.Корець, Рівенська 

область). 

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 та 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 викладачів і співробітників, інтереси орендарів сторонніх організацій 

та фізичних осіб. 

З метою підвищення здорового образу життя співробітників профком 

університету організовує роботу груп здоров’я: басейн та шейпінг. Крім цього, 

за звітній період профком за підтримки адміністрації університету сприяв 

участі студентів в універсіаді на Всеукраїнському рівні. 
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Профком разом з адміністрацією здійснює роботи по благоустрою 

прилеглих до навчальних корпусів університету територій, забезпечує широке 

інформування про заходи, які проводяться в університеті. 

За звітній період за участю членів профкому активно організовувалася і 

проводилася волонтерська робота, яка була пов’язання з надання допомоги 

пораненим бійцям ЗСУ. Так, неодноразово, членами профкому університету 

були зібрані (куплені) і передані до військового шпиталю речі широкого 

вжитку, одяг, ліки, фрукти, харчові продукти, кошти для поранених у війні 

бійців. Крім того, колектив студентів та науково-педагогічних працівників, 

співробітників придбали близько 60 квитків на концерт-захід «Героям Слава», 

які були передані пораненим військовослужбовцям, які мали можливість 

відвідати захід.  

Виховна робота. Виховна робота в університеті організовувалась і 

проводилась відповідно до Концепції національного виховання студентської 

молоді, директив та листів Міністерства освіти України, основних завдань 

університету на 2014–2015н.р., програми «Виховна робота та гуманітарний 

розвиток на 2013–2017р.р.» та плану виховної роботи студентів КНУТД на 

2014–2015н.р. 

Пріоритетними напрямками виховної роботи є національно-патріотичне, 

правове, морально-етичне, професійно-трудове, художньо-естетичне, фізичне та 

екологічне спрямування. Кінцевим результатом виховної роботи є наступна 

модель випускника: творча, активна молода людина, здатна до розв’язання 

виробничих завдань; особистість з розвинутою культурою інтелектуальної 

праці, високими моральними, комунікативними, підприємницькими, 

громадянськими якостями, що спроможна до самопізнання, саморозвитку та 

адаптації до нових умов життєдіяльності і професійної реалізації. 

Протягом звітного періоду культурно-просвітницька діяльність та 

виховна робота була одним із пріоритетів діяльності ректорату, науково-

педагогічного колективу університету. Вона проводилася  згідно з планами 

виховної роботи університету, коледжів, факультетів.  
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За звітній період, зважаючи на події, які відбуваються в Україні 

національно-патріотичне виховання здійснювалося в усіх заходах, які 

проводилися в університеті. Підтвердженням цього було і одяг багатьох 

студентів (вдягали вишиванки, оформлення приміщень тощо) на різних 

урочистостях, і пісні, а самі заходи розпочиналися зі співом Гімну України.  

Особливий вплив на підвищення культурно-патріотичного виховання 

студентів здійснював Центр культури та мистецтв, науково-технічна бібліотека, 

Музей історії університету. 

За 2015 рік майже 500 студентів були задіяні у 11 творчих осередках, 

якими керують висококваліфіковані спеціалісти в області культури. 

На високому ідейному та художньому рівні були проведені традиційні 

культурно – мистецькі заходи: посвята в студенти, фестиваль мистецтв «Золота 

осінь» для першокурсників, Новорічні свята для науково-педагогічних 

працівників та їх дітей, зустріч з випускниками всіх поколінь, творчі вечори та 

концерти з видатними колективами та майстрами української культури. 

З метою посилення національно-патріотичного виховання нашої молоді 

були проведені благодійні акції за участю студентів університету, а саме: 

 організовано поздоровлення з Новим роком родин наших випускників, які 

зараз знаходяться в діючій армії в зоні АТО; 

 організовано участь студентів-активістів університету та учасників 

гуртків художньої самодіяльності у Всеукраїнській акції «Волонтер – це 

звучить гордо», яка проходила в Українському домі; 

 на постійній основі ведеться збір речей, одягу для бійців української армії 

та біженців; 

 у березні 2015 року кафедрою педагогіки та методики професійного 

навчання було проведено конкурс плакатів «Рідна мати моя, Україно!»; 

 з метою популяризації мистецтва гри на народних інструментах, у березні 

було проведено перший Всеукраїнський фестиваль гармоністів серед студентів 

та професійних музикантів «Грай, гармонь!», за участі не тільки студентів, 
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співробітників нашого університету, а й самого ректора – Івана Михайловича 

Грищенка; 

 у квітні університет шанував відомого майстра слова, народного артиста 

України, поета Вадима Крищенка; 

 до 85 – річчя нашого університету були проведені творчі звіти народного 

ансамблю естрадного танцю «БУМ», арт-гурту «Механушки», день факультетів 

хімічних та біофармацевтичних технологій і технологій, сервісу та моди. 

Науково-технічна бібліотека  (НТБ) є активним учасником виховного 

процесу, направленого на формування у студентів громадянської свідомості, 

сприяння інтелектуальному розвитку особистості, прагнення до постійного 

професійного росту. До цієї роботи працівники НТБ підходять творчо, 

використовуючи різноманітні форми організації культурно-просвітницької 

роботи у всіх своїх підрозділах. В приміщеннях бібліотеки у березні та квітні 

були проведені: зустріч на тему «Волонтер – це поклик душі», майстер-класи 

по історії писанкарства в Україні, літературний конкурс на краще виконання 

віршів Ліни Костенко. Постійно проводять засідання клубу «Літературне 

перехрестя». 

До основних заходів, які були проведені НТБ можна віднести: 

 ілюстративно-тематична виставка «День знань»; 

 до Всесвітнього дня туризму зустріч зі студентами «Київ посміхається»; 

 літературна виставка «Читаємо класику українською»; 

 до дня Збройних сил України віртуальна виставка «Гордість України»; 

 до Дня соборності України «Сила нації – в її єдності»; 

 до Дня Українського козацтва «Козацькому роду нема переводу»; 

 книжкова виставка до Дня пам’яток історії та культури «Там, де живуть 

душа і пам’ять» тощо. 

Слід зауважити, що успішна виховна та культурно-просвітницька робота 

НТБ була б неможлива без тісної співпраці з кафедрами педагогіки та методики 

професійного навчання і філософії, політології та українознавства, 



160 

 

підрозділами університету, студентським самоврядуванням, студентським 

профкомом, центром культури і мистецтв; без допомоги з боку ректорату, 

деканатів, які підтримують всі ініціативи працівників бібліотеки. 

Працівники Музею Університету організували та провели заходи, 

спрямованих на підвищення національно-патріотичного та громадського 

виховання студентів. До основних можна віднести: 

 виставка «Небесна сотня» (картини викладача Мусієнко В.О.); 

 акція: «Допоможемо переселенцям зі сходу України»; 

 виставка робіт викладачів та студентів коледжу та фотовиставка річниці 

Майдану (викл. Антонович В.); 

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

 екскурсії  для студентів першого курсу усіх спеціальностей в музей з 

історії розвитку та створення університету і музей «Косий капонір» тощо. 

Особливу увагу у національно-патріотичному, правовому та в інших 

напрямах вихованні студентів університету приділено кафедрою філософії, 

політології та українознавства, на якій регулярно проводились огляди основних 

подій, що відбувалися в Україні та за кордоном, обговорення культурних і 

морально-етичних проблем сьогодення, бесіди з актуальних суспільно-

політичних проблем.  

В основу національно-патріотичного виховання студентів, що 

здійснюється кафедрою філософії, політології та українознавства покладено 

ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку 

українського суспільства та української політичної нації, а також відновлення 

історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України. Особливого 

значення набуває ознайомлення з історією героїчної боротьби українського 

народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху. 

У зв’язку з тим, що сьогодні в університеті навчаються студенти різних 

країн світу, і вони потребують адаптації в сучасних умовах освітнього, 

куратори груп, науково-педагогічні працівники кафедр та працівники 

навчального центру міжнародного співробітництва приділяють особливу увагу 
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для вирішення цієї задачі. Саме виховний вплив кураторів дозволяє зробити 

процес адаптації та залучення іноземних студентів до освітнього процесу 

університету найбільш ефективним. Прийняття і дотримання групових, 

соціальних і етичних норм протягом року здійснювався в першу чергу через 

кураторів. У деяких іноземних студентів встановлені складності з адаптацією в 

університеті, які пов'язані з відсутністю знань української мови, інформації про 

життя всередині університету, тощо, тому і компетентність куратора в питаннях 

життєдіяльності університету, групи, його емоційне ставлення до студентів – 

одна з головних умов успішної адаптації та виховної роботи серед іноземних 

студентів. 

Наші іноземні студенти це – люди з різними культурними, етнічними, 

релігійними й національними коріннями. Тому важливими темами для 

проведення бесід з ними є права людини, міжкультурне порозуміння й 

вирішення конфліктів.  

З метою адаптації іноземних студентів в університеті та для залучення їх 

до участі у виховних заходах в КНУТД  було проведено ряд основних заходів: 

 урочиста церемонія посвячення першокурсників у студенти КНУТД; 

 відвідування виставок, музеїв студентами-іноземцями з метою 

формування естетичної культури та розвитку гармонійно-розвиненої 

особистості студента, зокрема: музеїв (музей історії КНУТД, музей «Софія 

Київська», музей історичних коштовностей, Національного історичного музею 

України, музей Великої Вітчизняної війни, музей «Косий Капонір», Києво-

Печерську Лавру, музей Голодомору, музей Богдана та Варвари Ханенків, музей 

Пірогово ); 

 при проведенні екскурсій для студентів-іноземців (пішохідні екскурсії по 

історичних місцях столиці, до Києво-Могилянської академії та її музею, до 

пантеону Києва – «Байкового цвинтару» з відвідуванням могил визначних 

діячів України, таких як М.Грушевського, Лесі Українки, П.Тичини, 

П.Саксаганського, В.Чорновола, екскурсія «Академічний Київ». 
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Наявність хорошої атмосфери поваги й взаємодії серед студентів КНУТД 

дали можливість сформувати у іноземних студентів довіру одне до одного й до 

викладачів, що, в свою чергу, створило сприятливе середовище для навчання. 

Спільне перебування під час занять, дозволило кожному студенту усвідомити 

свою відповідальність за процес навчання й перебування на території 

університету, гуртожитку, а також за його межами. Міжкультурне порозуміння 

й вирішення конфліктів базувалося тільки на гуманістичному підході, в якому 

свобода, гідність і відповідальність є основними цінностями, а метою є 

формування цілісного студента. 

Правове виховання студентів університету, в основному, реалізувалося 

через проведення бесід зі студентами про відповідальність за порушення угоди 

на проживання в гуртожитку, порушення дисципліни в університеті, а також 

бесід, присвячених Всесвітньому дню прав людини. 

Яскравим проявом морально-етичного виховання є участь студентської 

молоді у доброчинних акціях і розвиток волонтерського руху. Зокрема, 

студенти взяли участь у таких заходах: 

 у благодійному ярмарку «Україна починається з тебе» на підтримку 

воїнів АТО; 

 у благодійній акції для дітей сиріт  дитячого будинку «Малятко» (м. 

Черкаси); 

  у благодійній акції для онкохворих дітей (збір коштів для дітей); 

 у відвідуванні під гаслом «Подаруй дитині щастя» дитячого 

будинку м. Біла Церква Київської області; 

 у благодійній акції «За покликом серця» (м. Великої Димерки) та у 

двох пансіонатах представили новорічну виставу для діточок-біженців зі 

Сходу України; 

 у благодійній акції до «Дня захисту дітей»; 
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 у благодійному  ярмарку «Творимо добро разом»; 

 у благодійній акції  в Київському зоопарку – «Дитячий макіяж»; 

 у виготовлення панно, присвяченого пам’яті загиблим героям в 

боротьбі за єдину незалежну Україну за участю студентів університету; 

 у благодійній акції «Оберіг для солдата» в рамках  проведення 

заходів «Сімейне дозвілля», тощо. 

Крім того, традиційним залишились відвідування з благодійницькими 

місіями дитячі будинки (школи-інтернату в с. Стара Басань Чернігівської 

області, м. Березань, смт. Рокитне) студентів разом з викладачами. 

Постійно приділяється особлива увага питанням збереження 

матеріальних цінностей, підтримки дисципліни, контролю санітарного стану 

кімнат та приміщень гуртожитків. В кожному гуртожитку були проведені 

неодноразово збори мешканців, на яких піднімалися актуальні питання побуту 

студентів. До основних можна віднести: умови проживання, контроль 

дисципліни, профілактика правопорушень, збереження енергоресурсів та 

матеріальних цінностей тощо. Особлива увага приділялася дисципліні 

студентів в гуртожитках. Так порушники внутрішнього розпорядку в 

студентських гуртожитках були притягнуті до дисциплінарної відповідальності. 

Всі хто мав суворі порушення виселені (студент гр. БХФ–2–12 Стус М.В., 

Носенко М.В. (гр.БЕМ–14), Варченко П.С. (гр.БЕМ–14), Романовський С.О. 

(гр.БЕЕ–14), Карповець К.Є. (гр.БЕЕ–14)), а інші попереджені (студенти 

Ліжевський В.І. та Шило Б.О. (гр.БТЕ–13), Хом’як Л.П. (гр.БПП–12) та, в 

подальшому, будуть поселені в другу чергу за умови наявності вільних ліжко-

місць. 

Щорічно навесні в гуртожитках університету проводиться конкурс на 

найкращу кімнату. За результатами конкурсу конкурсна комісія визнала 

найкращі кімнати гуртожитків. Так 1 місце посіли: 
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 у гуртожитку №2 кімната № 34 (мешканці: Іваницька В.О., Єрьоміна 

В.В.); 

 у гуртожитку №3кімната № 27 (мешканці: Даніленко А. К., Савосюк 

М.О., Крисанова Ю. В.);  

 у гуртожитку №4 кімната № 21 (мешканці: Тертишна К.О., Деркач А.О., 

Масляник О.Д.); 

 у гуртожитку №5 кімната № 801 (мешканці: Кравчук Б. П., Величков О. 

І., Макарчук В. М., Нечипорчук В. А.); 

 у гуртожитку №6 кімната № 216 (мешканці: Лелека Т.О., Попович О.І); 

 у гуртожитку №7 кімната № 623в (мешканці: Слободянюк О.О.) та 

кімната 601, а –  (мешканці: Ковальчук М. і Акопян М.); 

 у гуртожитку №8 кімната № 902/3 (мешканці: Борисенко Д.О., Лахно А.І., 

Черняховська М.В., Касянчук А.О.); 

 у гуртожитку №9 кімната №302 (мешканці: Чорнойван О., Жаботинська 

Д.). 

Протягом року в університеті щомісяця проводилися збори викладачів-

кураторів з деканами факультетів та заступниками декану з виховної роботи 

щодо вирішення соціально-побутових умов та проблем проживання у 

гуртожитках, питань успішності студентів відповідного факультету та 

поточних проблем студентів, які виникають в процесі навчання в університеті, 

а в гуртожитках – наради з представниками студентських рад гуртожитків. На 

факультетах проводилися збори зі старостатом факультету з питань 

самоврядування, енергозбереження в університеті та гуртожитках, роботи 

студентського активу та залучення студентів до участі в загально-

університетських культурно-масових заходах. 
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В коледжах університету організаційна робота була виконана в повному 

обсязі згідно плану виховної роботи.  

Національно-патріотичне виховання значною мірою перегукується із 

художньо-естетичним.  

Для задоволення творчих ініціатив молоді, формування їх естетичних 

смаків залучення до творчого мистецького процесу, реалізації принципів та 

засад виховної роботи засобами мистецтва, на базі Центру культури і мистецтв 

за звітній період працювали 10 творчих осередків: народний ансамбль 

естрадного танцю «БУМ», народний вокальний ансамбль «SMILE», школа 

бального танцю «Вчимось красиво танцювати», арт – гурт «Механушки», 

студія естрадного мистецтва, Студія Етно – джазу, школа рисунка 

«Майстерність», Студія народної пісні «Червона калина», клуб КВК; Студію 

сучасного танцю. За результатами роботи творчих осередків можна відмітити 

серед студентства підвищення художньо-естетичного виховання. 

Варто наголосити, що художньо-естетичне виховання студентів 

досягалося за рахунок відвідування ними: 

 концертів (святковий концерт, присвячений Міжнародному Дню 

Студента, концерт, присвячений творчій діяльності В.Крищенка,концерт до дня 

Святого Миколая,концерт присвячений «Дню хіміка», сольний концерт «БУМ» 

«Танець. Свобода. Життя»); 

 Першого Всеукраїнського фестивалю гармоністів серед професіоналів та 

студентів «Чарівна гармонь України»; 

 виставок; 

 показу колекцій: «Печерські каштани», «Сузір’я каштан» тощо. 

Окрім зазначених вище заходах, студенти КНУТД активно брали участь у 

відвідуванні музеїв, театрів у м. Києві, круглих столах, екскурсіях, зустрічі з 

критиком моди та дизайнером Данилом Грачовим, у вшануванні пам’яті 

загиблих Героїв Небесної Сотні, тощо. 

Хотілося зазначити, що всі проведені заходи художньо-естетичного 

виховання сприяють не лише зміцненню дружби і взаєморозуміння між 
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студентами, а й допомагають глибшому  проникненню у національно-

культурне середовище в якому вони знаходяться. 

Одним з найважливіших завдань у вихованні студентів є формування 

працелюбної особистості, що володіє трудовими вміннями та навичками. 

Систематично студенти залучалися до суспільно-корисної праці, а саме: 

сезонне прибирання закріпленої території, прибиранні снігу з прилеглих 

територій, закріплених за факультетами, проведенню суботників з благоустрою 

та Дня довкілля. Так, студенти університету активно приймали участь у заходах 

з благоустрою території університету, стадіону, спорттабору «Молодіжний» та 

біля гуртожитків.  

Трудове виховання досягалося за рахунок проведених наступних заходів: 

 21.03.2015 р. Толока у Маріїнському парку, прийняли участь 100 

студентів; 

 26.03.2015 р. «Чистота – залог здоров’я»; 

 16.04.2015 р. День довкілля в КНУТД; 

 17.04.2015р. студенти разом з науково-педагогічними працівниками 

Київського національного університету технологій та дизайну взяли участь в 

прибиранні та благоустрої Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка в 

м. Києві тощо близько 100 осіб. 

В організації трудового виховання активно приймало участь як 

студентське самоврядування університету, студентський профком, деканати, так 

і студради гуртожитків.  

Особливе місце в організації виховного процесу університету відводиться 

розв’язанню завдань професійного виховання, метою якого є формування у 

студентів поваги до обраної спеціальності, вироблення необхідних для неї рис, 

умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця. На базі 

КНУТД працюють студентський бізнес-інкубатор, функціями якого є 

забезпечення зацікавлених студентів бізнесовими офісними послугами, 
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консультаціями щодо розробки бізнес-планів, пошуку себе в майбутній 

професійній діяльності та студентські наукові клуби: «Економіка і сервіс», 

«Дебет-Кредит», «Фінансовий аналітик», «Подорож до успіху», «Студентський 

маркетинговий клуб «М-ТЕАМ», «Інвестор», «Креативний менеджер», а також 

англомовні «Management», «Marketing», «Finance», «Enterprise economy». Крім 

цього, функціонує наукове товариство студентів та аспірантів, що сприяє 

розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному 

середовищі університету.  

1 квітня 2015 року відбувся захід «Успішний старт твоєї кар’єри». 

Супервайзер з підбору персоналу компанії KPMG Анна Курашова представила 

студентам факультету економіки та бізнесу сфери діяльності компанії, дала 

цінні поради та рекомендації щодо написання резюме, підготовки до інтерв’ю з 

роботодавцем та розказала про безкоштовні освітні можливості, які пропонує 

компанія KPMG. 

У квітні 2015 року в приміщенні КНУТД відбувся другий Галузевий 

Ярмарок вакансій, в якому прийняли участь більш  ніж 40 підприємств-

роботодавців галузей легкої, фармацевтичної промисловості і фінансові 

компанії. Роботодавці мали можливість презентувати свої підприємства учням 

та студентам галузевих професійно-технічних училищ та 

Київського  національного університету технології та дизайну. 

Приємно констатувати, що 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. 
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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.  

Значна увага приділяється розвитку студентського самоврядування у 

гуртожитках. Тут діють студентські ради, які несуть відповідальність за 

організацію і проведення різноманітних заходів виховного характеру та 

забезпечення належних умов проживання і підготовки до занять студентів. 

Слід відзначити роботу студентського самоврядування у проведені цілої 

низки мистецьких, культурних та спортивних заходів в університеті. До 

основних можна віднести: 

 Студентська ліга з КВК (команда ФЕБ посіла 2 місце); 

 змагання з шашок та шахів, з міні футболу до Дня Студента; 

 участь у Всеукраїнській конференції представників наукових об’єднань 

студентів, аспірантів та молодих вчених; 

 флешмоб до дня фізичної культури і спорту України; 

 День факультету ХБТ; 

 суботник «Чистий Київ»; 

 «Що?Де?Коли?»; 

 участь та допомога в проведенні «Сузір`я каштан», «Печерські каштани», 

«День донора», День Св. Миколая, День Св. Валентина тощо; 

 Місс та Містер КНУТД (Міс КНУТД стала Ярошевич Ксенія, студентка 

факультету ТСМ, а Містером - Максим Гудак, студент факультету МКТ. 

Містером та Міс глядацьких симпатій КНУТД стали Никитчук Влад та 

Ярошевич Ксенія) тощо. 
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Виходячи з вище наведеного, можна стверджувати, про наявну в 

університеті молодіжну політику, яка реалізується через студентське 

самоврядування, а її засади базуються на поєднанні традицій КНУТД та реалій 

сьогодення. 

Важливою формою залучення студентів до здорового способу життя є 

організація занять фізкультурою та спортом. Фізичне виховання створює умови 

для активного відпочинку студентів, повноцінного фізичного розвитку, 

протидіє негативним звичкам, формує відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здорового способу життя. 

На кафедрі фізичного виховання та здоров’я працювали наступні секції: 

футбол, баскетбол, волейбол, волейбол (жін.), настільний теніс, тренажерний 

зал, шейпінг. 

Робота зазначених секцій в університеті дозволила студентам виборювати 

призові місця на різного роду спортивних змаганнях. Збірні команди КНУТД 

прийняли активну участь: 

1.  у Спартакіаді «Під золотими куполами печерська»: 

 баскетбол – 5 місце (16.03–19.03.2015р); 

 міні-футбол 3 місце (Кривошеєнко Б. БАК-2-12 ; Кульбабка Р. БЄМ-12; 

Пилипенко Є. БАК-3-13) (14-16.04.2015р.); 

2. у міських змаганнях: 

 волейбол(жін.) – 2 місце – Універсіада м. Києва (Яременко А. БПТт-12; 

Опанасенко К. БШ-12; Верхушина О. БМР-12) квітень 2015р.; 

 футбол – 7 місце – Студентська Ліга «Динамо» (Лисюк О. БІТск-13; 

Зінченко Д. БІТ-1-11; Діденко І. БМЄ-12); 

 футбол – 5 місце (з 20 учасників)  – Чемпіонат м. Києва (Скляренко І. БІТ-

2-12; Бондаренко Я. БЕК-12; Зінченко Д. БІТ-1-11); 

 баскетбол – 3 місце - Християнська Ліга (Бичин С.; Вовчук А.БЕК-10; 

Василюк А. БІТск-1-14; Суховерський А. БІТск-1-14); 

 баскетбол – 3 місце – Кубок Аматорської баскетбольної Ліги; 
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 настільний теніс – 4 місце – Чемпіонат м. Києва (листопад 2014р.); 

3. у Всеукраїнських змаганнях: 

 футбол – 4 місце - Чемпіонат України серед ВНЗ в групі  

«Центр-Схід» (Скляренко І. БІТ-2-12; Зінченко Д. БІТ-1-11; Мандровський С. - 

коледж КНУТД); 

Необхідно зазначити, що активну участь у спортивному житті 

університету прийняли й науково-педагогічні працівники та співробітники: 

 Всеукраїнський турнір з міні-футболу «Кубок Молодана» - 3 місце  

( Арабулі А.Т., Бобровник В.М., Федоренко О.О.); 

 Всеукраїнський турнір з волейболу присвячений всесвітньому Дню 

Здоров'я – 3 місце (Рубанка М.М., Плешко С.А., Черновський С.М.,); 

 бадмінтон – спартакіада «Здоров'я» Печерського району – 2 місце  

(Пилипенко Ю.М., Федін С.С., Зубрецька Н.А.); 

 волейбол - спартакіада «Здоров'я» Печерського району – 4 місце 

(Рубанка М.М., Ващенко О.О., Холопова А.М., Ничипоренко І.В.); 

 плавання – 5 місце (Дудорова Л.Ю., Савчук О.С., Ничипоренко І.В.); 

 настільний теніс – спартакіада «Здоров'я» Печерського р-н – 1 місце 

(Казмірчук В.О., Федоренко О.О., Холопова А. М.) 

Реалізація напряму екологічного виховання студентів, в основному, 

здійснювався на основі формування культури з енергозбереження в навчальних 

корпусах та гуртожитках. Особливо взимку, коли в Україні був дефіцит 

ресурсів для опалення приміщень, університет максимально економно 

використовував енергоресурси. Зі студентами проводилися бесіди про 

раціональне використання енергоносіїв і води у навчальних корпусах та 

гуртожитках. 5 червня 2015 року студенти факультету економіки та бізнесу 

взяли активну участь у проведенні акції Еко-клубу «Здай лампу – збережи 

природу». 
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11. Захист інформації, яка складає державну, службову та комерційну 

таємницю. 

 

 Структура Київського національного університету технологій та дизайну 

передбачає наявність режимно-секретної групи (РСГ), яка в організації своєї 

роботи керується ст. 20 Закону України «Про державну таємницю», 

Постановою Кабінету Міністрів від 02.10.03р. № 1561 та іншими директивними 

документами. 

 Відповідно до «Положення про РСГ» вона підпорядкована безпосередньо 

ректору. Групу очолює кваліфікований спеціаліст. Група забезпечує режим 

секретності в навчальному процесі військової підготовки студентів.  

 Виконуються роботи по обігу і бронюванню військовозобов'язаних та 

призивників, на яких оформлені картки персонального обігу П-2. 

 В університеті розроблений мобілізаційний план для проведення 

навчального процесу в особливий період та виконується постійна робота щодо 

його уточнення та корегування. 

 Спецвідділом Міністерства освіти і науки України проводилась перевірка 

діяльності групи, суттєвих зауважень не було і підтверджено право на її 

подальшу роботу. 

  

12. Дотримання законодавства, вживання заходів щодо вдосконалення 

управління університетом 

  

Стверджуючи в повсякденній роботі принцип персональної 

відповідальності кожного співробітника, починаючи з ректора, за належне 

виконання службових обов'язків, створюємо в університеті демократичну 

обстановку вільного обговорення проблемних питань. 

Цьому сприяє плідна робота ректорату та Вченої ради, які відповідно 

щотижня та щомісячно згідно з планом роботи на семестр, знаходять 

оптимальні рішення складних завдань, які стоять перед університетом.  
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Звичайно, план оперативно коригуюєься при винекненні нових 

невідкладних завдань. 

Налагоджена система доведення дериктивних документів, наказів та 

прийнятих рішень до всіх членів колективу. 

При цьому використання систем модульного середовища, фінансового 

менеджменту, рейтингового оцінювання, енергоефективниності та інших 

дозволяють розповсюджувати інформацію оперативно, без зайвих паперів та 

витрат часу. 

Всі конкретні дії були стрямовані на неухильне виконання в усіх ланках 

Закону України «Про вищу освіту». 

Функціональні обов'язки кожного співробітника чітко визначені, знову ж 

таки з оперативною корекцією, якщо цього вимагають нові обставини. 

Університет досить часто перевіряють комісії різних відомств, 

зауваження яких оперативно враховуються. 

Фактів порушення законодавства в університеті не зафіксовано. 

 

 

13.  Як дотримується структурними підрозділами  штатно-фінансова 

дисципліна 

 

Структура та чисельність працівників структурних підрозділів 

університету визначаються штатним розписом який забезпечує якісне 

виконання покладених на університет завдань та функцій. 

З метою удосконалення навчального процесу, чисельність науково-

педагогічного персоналу приведена 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». 
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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 положенням «Про Систему 

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

Законом України «Про охорону праці» і іншими чинними нормативними 

актами про охорону праці та передбачає впровадження системи в практику 

виробничої діяльності.  

Система управління охороною праці є частиною загальної системи 

управління виробництвом, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та 

професійним захворюванням на виробництві та навчальному процесі, а 

також небезпеці для третіх осіб, що виникають у процесі виробничої 

діяльності, і включає в себе комплекс взаємопов’язаних заходів на виконання 

вимог законодавчих та нормативно-правових актів з промислової безпеки та 

охорони праці.  

СУОП вирішує в університеті такі завданнями: 

- здійснення адекватного та постійного управління виробничим процесом з 

урахуванням усіх факторів, що впливають на його наслідки з урахуванням 

вимог щодо охорону праці, безпеки виробничого процесу, екологічної 

безпеки та виробничої санітарії, протипожежної безпеки тощо; 

- проведення запобіжних дій, що перешкоджають виникнення небезпечних 

ситуацій; 

- у випадках виникнення небезпечних ситуацій (факторів) - оперативного 

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

Відділ охорони праці у складі трьох осіб, який протягом року спрямовував 

свою роботу на забезпечення належного стану  навчально - виробничого 

процесу, санітарно гігієнічних умов праці, безпеку навчально - виробничого 

середовища. Відділом проведено ряд комплексних перевірок на кафедрах та 

в структурних підрозділах, за результатом яких було складено 4 приписів по 
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усуненню недоліків. В Університеті було проведено 1  переперевірка  

контролюючою державною установою ( радіологічним відділом     санітарно-

епідеміологічної служби). Аналіз прийнятих працівників начального, 

наукового і адміністративного напрямку університету показав, що в цілому 

університет спроможний виконати всі вимоги діючих нормативних актів з 

охорони праці з напрямку навчально - виробничої діяльності, але виконання 

вимог міжнародних стандартів, зокрема OHSAS 18001:2001, неможливе з 

питань фінансового забезпечення вимог соціальних стандартів для 

працюючих на європейському рівні.  

Керівництвом університету на підставі ретельного аналізу вимог чинного 

законодавства України з питань охорони праці, існуючого рівня виробничого 

процесу, фінансових і матеріальних можливостей, наявних небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів і відповідних ризиків були проведені 

наступні заходи: 

 

-  отримані дозвільні документи на проведення освітньої діяльності в 

навчальних аудиторіях університету; 

- продовжена ліцензія на зберігання електронного мікроскопу УЭМВ-

100В, що є джерелом іонізуючого випромінювання;   

- отримані дозвільні документи на використання приладу по вимірюванню 

радіаційного фону ДРГЗ-01;  

- продовжений екологічний дозвіл на  викиди в атмосферне повітря, яка 

визначає екологічний податок університету;   

- надана необхідна допомога керівникам структурних підрозділів в 

складанні та перегляді інструкцій з охорони праці; 

- 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, 
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Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки 

України, Печерська районна в місці Києві Державна адміністрація)  

- забезпечено відповідних категорій працівників університету всіма 

необхідними засобами індивідуального захисту.    

 Із урахуванням вжитих заходів і зроблених висновків в 2015 році в 

університеті не сталось жодного нещасного випадку пов’язаного з 

виробництвом.  

 

  

15.   Виконання завдань  підтримки розвитку матеріально-технічної 

бази університету 

Матеріально-технічна база Київського національного  університету 

технологій та дизайну розташована у містах: Києві, Львові, Чернігові та в 

Черкасах. До її складу входять: 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 у с. Плюти Київської області.  

Господарська частина з забезпечення навчально-виробничих питань та 

розвитку університету (в подальшому господарська частина) об’єднує в собі 

структурні підрозділи, відповідальні за господарське забезпечення навчального 

процесу, безперервну роботу інженерних систем і обладнання, побут і 

відпочинок студентів та співробітників університету. 

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 

приміщень меблями, господарським інвентарем і зберігання їх експлуатаційних 

якостей у встановлені нормативні строки; 
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- покращення умов для проживання студентів у гуртожитках, для 

ефективної праці співробітників університету та для їх відпочинку (приведення 

до санітарно-технічних норм). 

У 2015 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 2015 рік»; 

- «План заходів з підготовки спортивно-оздоровчого табору 

«Молодіжний» до функціонування влітку 2015 року»; 

- «План заходів з підготовки матеріально-технічної бази університету до 

роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років службами господарської 

частини»; 

- «План заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності у 

КНУТД на 2015 рік»; 

- «План заходів (робіт) групи головного механіка на міжопалювальний 

сезон 2015 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 та відділи швидко реагували 

на усунення відповідних недоліків. 

Так, у 2015 році на виконання робіт службами господарської частини 

університету (придбання та використання матеріально-технічних ресурсів) і 

підрядними організаціями було витрачено коштів на загальну суму – 

3951550,78 грн., у тому числі: 

 Групою по ремонту та обслуговуванню будівель – 351129 грн.: 

Частковий ремонт фасаду навчального корпусу № 1 і гуртожитку № 3.  
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Поточні ремонти: музею взуття № 1-0115, музею одягу № 1-0307, музею 

музичних інструментів № 1-0519, приміщень кафедри фізичного виховання та 

здоров’я в навчальному корпусі № 1, аудиторій № 4-0809,       № 4-1001, № 4-

1004, № 4-1005, № 4-1006, № 4-1007, № 4-1008, № 4-1010, коридору 10-го 

поверху, приміщень студентського будинку моди у навчальному корпусі № 4, 

житлових блоків № 404 № 502, № 1203, № 1301 і приміщень архіву в 

гуртожитку № 8. 

Частковий ремонт металевої покрівлі будівлі їдальні.  

Ремонт місць загального користування в гуртожитках №2, №5, №6, №8 і 

коридору медпункту в гуртожитку № 7. 

Штукатурення віконних укосів в приміщеннях 8-го та 9-го поверхів 

навчального корпусу № 4.  

Загально-будівельні роботи в спортивно-оздоровчому таборі 

«Молодіжний». 

 Реконструкція клумби та ремонт асфальтового покриття. 

 Групою головного механіка – 122146 грн.: 

Ремонтні роботи по заміні аварійних ділянок внутрішньобудинкових 

трубопроводів теплових, водопровідних та каналізаційних мереж загальною 

довжиною понад 260 м.п. Роботи по покращенню енергоефективності 

використання теплової енергії, ощадному використанню води, а саме: ревізія та 

заміна запірнорегулювальної арматури (74 шт.), чистка радіаторів опалення (52 

од.), додаткова теплоізоляція трубопроводів і опалювальних приладів (30 м.кв.) 

окремих систем в навчальних корпусах і гуртожитках.  

Підготовка теплових пунктів (12 шт.) і теплових камер (14 шт.) до 

опалювального сезону. 

 Виконані Акти-приписи ПАТ «Київенерго» щодо обов’язкових обсягів 

робіт з підготовки до опалювального сезону і як результат – отримали Акти 

готовності до опалювального сезону 2015-2016 років та Акти готовності вузлів 

комерційного обліку теплової енергії усіх будівель.  
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Виконані роботи по утриманню в належному технічному стані вузлів 

обліку холодної води (16 одиниць).  

Виконання заявок на сантехнічні роботи в навчальних корпусах і 

гуртожитках, обслуговування та очистка зовнішніх і внутрішніх фекальних 

каналізаційних мереж, систем дощової каналізації. Виготовлення на 

верстатному обладнанні витратних та інших виробів як сантехнічного, так і 

іншого призначення згідно до замовлень. З метою оперативного впливу на 

ефективне та ощадне використання енергоресурсів проводився щоденний 

моніторинг роботи систем опалення та тепловодоспоживання, температурного 

стану приміщень навчальних корпусів і гуртожитків, зовнішньої температури 

повітря. 

 Здійснювалась підготовка інформаційного матеріалу по аналізу 

використання теплової енергії, води та газу потижнево та щомісячно. Звітні та 

аналітичні матеріали систематично подаються в сектор енергоменеджменту, 

бухгалтерію та ПФВ і на наради по енергозбереженню.  

Відповідно до наказу ректора від 17.09.2015 року № 170 «Щодо зміни 

графіка освітнього процесу в опалювальний сезон 2015-2016 н.р.» розроблена 

карта технологічних регулювань обладнання теплових пунктів та графіки 

подачі теплоносія для опалення навчальних корпусів і гуртожитків в період 

опалювального сезону 2015-2016 р. 

 Групою головного енергетика – 537256 грн.: 

Вирішення завдань щодо забезпечення безперебійного електропостачання 

та підвищення енергоефективності в навчальних корпусах, студентських 

гуртожитках університету та в спортивно-оздоровчому таборі «Молодіжний». 

Виконання поточних заявок відповідно до журналу дефектів і неполадок. 

 Аварійні ремонтні роботи, що забезпечували мінімальний час перерви 

електропостачання.  

Розроблено проектну документацію на виконання автоматизованої 

системи керування освітленням «Розумне світло КНУТД» для гуртожитку   № 

6. 
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 Встановлено 99 світлодіодних ламп.  

           За 2015 рік навчальними корпусами, гуртожитками та спортивно-

оздоровчим табором «Молодіжний» було спожито 2878277 кВт*год на суму     

2870488,85 грн., що на 6,23% менше в натуральних показниках та на 23% у 

фінансових показниках ніж у 2014 році. 

 Ділянкою нестандартних конструкцій – 650766 грн.                                            

Виготовлення металевопластикових конструкцій – 122 шт. для приміщень   

8-го, 9-го, 10-го, 12-го поверхів навчального корпусу № 4 загальною площею 

551,4 м2;  

Виготовлення та встановлення перегородок  в навчальному   корпусі  № 5 

та в гуртожитку № 7 загальною площею 80 м2. 

Заміна пошкоджених склопакетів, підвіконь і ремонт віконних блоків у    

гуртожитку № 7. 

 Виготовлення та встановлення металевопластикових віконних блоків – 

10 шт. загальною площею 58,7 м2 у навчальному корпусі № 1 і віконного блоку 

площею 2,059 м2 у редакційно-технічному відділі навчального корпусу № 3. 

 Виготовлення та встановлення металевої огорожі – 39 м біля гуртожитків 

№ 3 та № 4. 

 Демонтаж віконного блоку та встановлення металевопластикових 

підвіконь – 2 шт. в студентському будинку моди  навчального корпусу № 4. 

Ремонт будиночків в спортивно-оздоровчому таборі «Молодіжний». 

  Підрядними організаціями – 2290253,78 грн., зокрема: 

Ремонт вхідної групи навчального корпусу № 1, фасаду навчального 

корпусу № 4, санвузлів 10-го, 11-го поверхів навчального корпусу № 4, 

приміщень 1-го поверху гуртожитку № 5. 

 Заміна аварійної ділянки підвідного зовнішньобудинкового 

трубопроводу холодного водопостачання довжиною 28 метрів та ділянку 

трубопроводу водомірного вузла в гуртожитку № 3. 
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 Роботи по модернізації та встановленню клапану підпору теплоносія 

елеваторного вузла, з метою покращення енергоефективної роботи в 

теплопункті гуртожитку № 6. 

 Державну повірку трьох теплових лічильників: гуртожитку № 5, 

навчальних корпусів № 2 та   № 5та лічильників холодної води – 5 одиниць  

гуртожитків: № 5, № 6, № 2, № 3, № 7. 

 Технічне обслуговування обладнання систем газопостачання. 

 Періодичні (чергові) технічні огляди 8-ми ліфтів і повне технічне 

обслуговування 9-ти ліфтів. 

 Перевірку технічного стану, прочистку вентиляційних каналів кухонь в 

гуртожитках № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 та інші. 

 Господарським відділом університету в 2015 році опрацьовано: вхідної 

кореспонденції – 79 листів, внутрішньої кореспонденції – 135 заявок і 

службових записок. Підготовлено листів – 74 шт. 

 Складено дефектні акти та кошториси на ремонт приміщень університету 

– 39 шт. і акти на списання матеріалів – 14 шт. 

Оформлено 15 договорів на ремонтні роботи, виконані підрядними 

організаціями та перевірено кошторисну документацію на загальну суму 

2290253,78 грн. 

Укладено 166 договорів по закупівлі та 7 договорів на послуги на 

загальну суму 1992810 грн. 

Складено: «Програму ремонтних робіт по КНУТД на 2015 рік»,  «План 

заходів з підготовки спортивно-оздоровчого табору «Молодіжний» до 

функціонування влітку 2015 року», «План заходів з підготовки матеріально-

технічної бази університету до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 

років службами господарської частини». 

Зареєстровано речове право, отримано свідоцтво на право власності та 

витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресами: вул. 

Руданського, 2, вул. Білоруська, 22, пров. Кутузова, 4а,  вул. Кіквідзе, 35. 
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Отримано витяг з державного земельного кадастру на ділянку в с. Плюти, 

Обухівського району. 

Своєчасно складалися звіти в Міністерство освіти та науки, статистичне 

управління. При необхідності надавалася інформація щодо площ приміщень  

підрозділам університету. 

Обслуговуючий, технічний та інженерний персонал господарського 

відділу успішно справлявся з покладеними на них обов’язками – забезпечення 

та утримання приміщень у належному стані, що потребує значних зусиль. 

Зокрема це забезпечення належного санітарного, епідеміологічного, технічного 

й естетичного стану будівель навчальних корпусів і гуртожитків. 

 Служба охорони університету сприяла встановленню відеонагляду  

на всіх постах університету.  

У поточному календарному році з метою забезпечення високої якості 

підготовки фахівців проведено оновлення матеріальної-технічної бази 

університету, що включає придбання: 

1) 28 персональних комп’ютерів, що дозволило оновити обладнання в 

комп’ютерному класі ауд. 1-0104, в якому проводяться заняття 

студентів факультету дизайну. 

2) 17 рідкокристалічних моніторів для заміни застарілих в ауд. 4-1108 

(кафедра інформаційних технологій проектування). 

3) 5 WiFi роутерів для відкритих WiFi зон в залі засідань Вченої ради, 

холах 1-ого та 4-ого корпусів, приміщенні студентської їдальні. 

4) Серверного обладнання, в тому числі керованих комутаторів, масивів 

жорстких дисків для серверів, джерел безперебійного живлення. Це 

обладнання забезпечує безперебійну роботу загальноуніверситетської 

мережі та доступ студентів, викладачів та співробітників до 

інформаційних ресурсів, таких як модульне середовище освітнього 

процесу, система фінансового менеджменту, каталог та репозитарій 

науково-технічної бібліотеки, електронний журнал. 
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5) Професійного 3D сканера, що дозволило впровадити сучасні 

технології проектування колодок взуття у навчальний процес. 

6) Комплекту професійного фотообладнання. 

7) 2 багатофункціональних пристрої для підрозділів університету. 

8) Комплекту мультимедійного обладнання для коледжу в м.Черкаси. 

9) Комплекту обладнання для супутникового телебачення. Встановлений 

у гуртожитку №7. 

 

Загальна вартість придбаного обладнання становить 1326146 грн. 

                    

   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 використання запровадженої «Системи фінансового 

менеджменту КНУТД», яка дозволяє своєчасно виявляти фінансові недоліки та 

вчасно вживати заходи, щодо недопущення виникнення дебіторської та 

кредиторської заборгованості. 

 

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 
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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. 

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. 

 

         

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 
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змогу якісно проводити освітній процес, підвищити конкурентоспроможність 

університету на ринку освітніх послуг та своєчасно виконувати інші статутні 

зобов’язання. 

    

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. 

 

       20. Заходи по 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 проректорів, 
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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. 

Також, за період 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. звернень працівників та 

студентів університету стосовно проблем організації навчального процесу та 

кадрового забезпечення до університету не надходило. 

Вище зазначені питання знаходяться на постійному контролі 

керівництва університету. 
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21.  Складання в установленому порядку річного кошторису доходів і 

видатків та подачу його на затвердження до МОН України, 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 бюджетних асигнувань і розподілу  надходжень  для взяття 

бюджетних зобов'язань та  здійснення   платежів . 

Відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, Університетом 

фінансово-бюджетна діяльність здійснюється відповідно до кошторисів, 

затверджених Міністерством освіти і науки, України. 

На 2015 рік кошториси  Університетом складено в межах доведених 

обсягів лімітів, планів асигнувань.  

Річний кошторис доходів та видатків складений в установленому порядку 

на підставі розрахунків,  які обґрунтовують показники доходів та видатків 

бюджету з урахуванням режиму  економії, згідно  потреби та своєчасно 

затверджений  Міністерством  освіти і  науки  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. 

Університет  своєчасно подає  звіти до Держкомстату України: 

 Звіт з праці; 

 Звіт ВНЗ на початок навчального року (форма 2-3 НК); 

 Показники економічного та соціального розвитку України (форма 5-ВО); 

 Звіт про обсяги реалізованих послуг та інше. 

 

 

 

22. Відносно щорічного звіту до 15 січня наступного за звітним 

роком 

 

Я вже вп'яте звітую перед Міністерством за рік роботи на посаді ректора 

у визначені Міністерством терміни. 
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23. Щорічне звітування перед органами громадського 

самоврядування 

 

31 серпня 2015 року я зробив розгорнуту доповідь на зборах трудового 

колективу, в якій був зроблений аналіз роботи в усіх напрямках діяльності 

університету з формуванням наступних завдань.  

Доповідь була роздрукована, доведена до кожного співробітника. 

Викладені в ній тези були закладені в програми розвитку університету. 

Налагоджена система оперативного інформування про хід виконання 

попередніх рішень. 

Всі події життя університету своєчасно відображаються на сайті 

університету.  

Регулярно зустрічаюсь з профспілковим активом, органам студентського 

самоврядування. Виникають цікаві дискусії, але завжди знаходиться 

взаєморозуміння при прийнятті остаточних рішень. Буваю в гуртожитках, маю 

обєктивну інформації про умови проживаннятам оперативно  реагую. 

Окремі виконання обов'язків ректора, активно працюю як член- 

кореспондент Національної академії педагогічних наук України, крім цього 

Голова редколегії наукового журналу «Вісник КУТД», Голова редколегії 

наукового журналу фахового електронного журналу «Технології та дизайн», 

Голова редколегії наукового журналу «Економіка і управління», член 

редакційної колегії фахового дурналу «Економіка і держава», член редакційної 

колегії фахового журналу «Ринок праці і зайнятість населення», у 2015 р. 

обраний членом виконкому Спортивної студентської спілки України, член 

президії товариства «Знання України». 

 

 

 

 

 

Ректор      І.М. Грищенко 

 


