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ВСТУП 

Робота директора у звітному періоді була спрямована на виконання вимог 

контракту від 22.12.2016, норм законодавства та Положення про Коледж, 

Колективного договору на 2015–2018 рр., інших внутрішніх нормативно-

правових актів Коледжу. 

У запропонованому звіті детально розглядаються основні напрями 

діяльності Коледжу, його здобутки, проблеми й перспективи розвитку.  

Наразі Коледж системно модернізується шляхом впровадження освітньо-

професійних програм, нових навчальних планів, модульного навчального 

середовища, формуванням методичного супроводу освітнього процесу. 

В Коледжі послідовно впроваджуються нові методичні та організаційно-

економічні механізми, які реалізують систему внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти та ефективне використання наявних ресурсів.  

 

1. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЗА 

ВІДПОВІДНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ОСВІТНЬО-

КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ РІВНІ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» 

Діяльність Коледжу з підготовки «молодших спеціалістів» у звітному році 

була спрямована на реалізацію завдань, визначених Законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», інших норм законодавства України відповідно до 

Положення про Коледж, інших внутрішніх нормативно-правових актів 

Коледжу, ухвал Педагогічної та Методичної рад Коледжу, наказів директора.  

Місце провадження освітньої діяльності: 

Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; м. Київ, Львівська площа, 14. 

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 7 спеціальностями 4 галузей 

знань. 
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ  

КОЛЕДЖУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ  ДВНЗ "КНЕУ ім. В.ГЕТЬМАНА" 

СТАНОМ НА 01.12.2018 р. 

Спеціальність/спеціалізація 
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс 

Всього по 

спеціальності Загальна 

кількість 
Б К Б К Б К Б К Б К 

Відділення економічних спеціальностей 

051 Економіка                       

 Економіка підприємства 15 6 15 5 20 4     50 15 65 

 Прикладна статистика     9 3 10 1     19 4 23 

Економічна аналітика 10 11             10 11 21 

075 Маркетинг                       

 Комерційна діяльність 15 24 16 21 19 0     50 45 95 

Всього по відділенню: 40 41 40 29 49 5 0 0 129 75 204 

Відділення програмування 

121 Інженерія програмного забезпечення                       

 Розробка програмного забезпечення 29 44 30 44 31 27 30 24 120 139 259 

Всього по відділенню: 29 44 30 44 31 27 30 24 120 139 259 

Відділення техніко-інформаційних спеціальностей 

123 Комп'ютерна інженерія                       

Обслуговування комп'ютерних систем і 

мереж 

15 10 15 9 16 5 15 5 61 29 90 

171 Електроніка                       

Конструювання, виробництво та технічне 

обслуговування радіотехнічних пристроїв 

25 17 25 13 35 1 23 0 108 31 139 

122 Комп'ютерні науки                       

Обслуговування програмних систем і 

комплексів 

25 24 25 25 25 15 25 8 100 72 172 

Всього по відділенню: 65 51 65 47 76 21 63 13 269 132 401 

Всього по коледжу: 134 136 135 120 156 53 93 37 518 346 864 
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Контингент студентів станом на 01.12.2017 р. становив 802 студента, з них:  

Б – 521, К – 281., що на 32 особи менший ніж в 2018 році. 

Підготовка молодших спеціалістів в Коледжі. У звітному році відбулися 

позитивні зміни у наборі вступників. Активізація профорієнтаційної роботи 

серед випускників шкіл, проведення Днів відкритих дверей і днів 

спеціальностей дозволило досягнути прирощення набору. 

На перший курс  на основі базової середньої освіти зараховано 274 осіб, 

що на 23 особи більше, ніж у минулому році. На базі повної загальної 

середньох освіти зараховано 9 осіб, що на 5 осіб меньне ніж в минулому році. 

Загалом зараховано 283 особи. 

Найбільшого прирощення контингенту студентів першого курсу третій рік 

поспіль спостерігається за наступними спеціалізаціями: «Розробка програмного 

забезпечення», «Обслуговування програмних систем і комплексів», 

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». Цього року вперше 

здійснювався прийом студентів на нову спеціалізацію «Економічна аналітика» 

(22 особи) замість спеціалізації «Прикладна статистика», на яку в останні роки 

кількість вступаючих катастрофічно зменьшувалась.Розподіл першокурсників 

за формами фінансування є такими. За державним замовленням на перший курс 

зараховано 135 осіб (у 2016 р. - 136 осіб), за кошти фізичних (юридичних) осіб 

139 осіб (у 2017 р. – 115 осіб) відповідно. 

Результати вступної кампанії 2018 року засвідчують, що наш Коледж є 

затребуваним і має лідерські позиції серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м. Києва. 

Кількість студентів, які в 2018 закінчили навчання і отримали диплом 

«молодшого спеціаліста» становить 154 особи. З них: спеціальність «Економіка 

підприємства» - 20 осіб; спеціаліьність «Прикладна статистика» - 12 осіб; 

спеціальність «Комерційна діяльність» - 20 осіб. Всього по відділенню 

економічних спеціальностей 52 особи. Спеціальність «Розробка програмного 

забезпечення» – 44 особи. Спеціальність «Обслуговування програмних систем і 

комплексів» - 28 осіб; спеціальність «Обслуговування коап’ютерних систем 

мереж» - 14 осіб; «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування 

виробів електронної техніки» - 16 осіб. Всього по відділенню техніко-

інформаційних спеціаотностей – 58 осіб. 

 

2. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ 

КОЛЕДЖУ 

Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників Коледжу 

здійснюється відповідно до затверджених п’ятирічних і річних планів один раз 

на п’ять років. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» кожен педагогічний 

працівник повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, наукову кваліфікацію. Коледж забезпечує умови для підвищення 

кваліфікації педагогічним працівникам кожних п’ять років зі збереженням 

заробітної плати, а також право вільного вибору змісту програм, форм 

навчання, організацій і установ, які здійснюють підвищення кваліфікації. 
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Переважна більшість педагогічних працівників підвищують свою 

кваліфікацію шляхом стажування в в закладах вищої освіти, приватних 

структурах і педагогічних курсах. 

За 2018 календарний рік підвищили кваліфікацію 15 осіб. Із них: 

- у закладах вищої освіти - 14; 

- на підприємствах (установах, організаціях) – 1. 

у розрізі категорій: 

- спеціаліст вищої категорії - 8; 

- спеціаліст ІІ категорії - 1; 

- спеціаліст – 6. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Коледжу проводиться 

за індивідуальними планами, в яких враховується спеціальність педагогічного 

працівника, визначається термін і програма стажування, відмічається, що 

нового педагогічний працівник повинен запровадити в освітній процес за 

наслідками стажування. 

Атестація педагогічних працівників проводиться один раз на п’ять років 

та відповідає вимогам «Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України». 

За 2018 рік було атестовано 8 педагогічних працівників. З них: 

- спеціаліст вищої категорії – 5 осіб; 

- спеціаліст І категорії – 2 особи; 

- спеціаліст ІІ категорії – 1 особа. 

Щорічно питання про підвищення кваліфікації та атестації педагогічних 

працівників розглядається на засіданні Педагогічної ради Коледжу. Це дає 

можливість звернути особливу увагу на якість стажування педагогічних 

працівників, їх особисту зацікавленість і персональну відповідальність щодо 

проходження атестації, а також як фіксуються його результати у навчальний 

процес. 

 

3. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ТА ІНШИХ 

ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КОЛЕДЖУ 

Державне замовлення в ході вступної кампанії 2018 року виконано в 

повному обсязі.  

Виконання державного замовлення у 2018р. виглядає таким чином (табл. 

2). 
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Таблиця 2  

 

Вступ на освітній ступінь «молодшого спеціаліста» на 1 курс  

на базі базової загальної середньої освіти 

 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  ВІДПОВІДНО ДО 

СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Підготовка фахівців з вищою освітою в Коледжі відбувалась за 

наступними галузями знань: 

-  «Управління та адміністрування»; 

-  «Соціальні та поведінкові науки»;  

-  «Інформаційні технології»; 

-  «Електроніка та телекомунікації». 

Відповідними наказами директора Коледжу були затверджені склади 

робочих груп із розробки освітньо-професійних програм. Педагогічною радою 

Коледжу погоджені і Вченою радою Університету затверджені освітньо-

професійні програми і оновлені навчальні плани підготовки здобувачів вищої 

освіти.  

У 2018 р. була здійсненна первинна акредитація спеціальності 5.05010201 

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» з ліцензованим обсягом 25 

осіб. Розпочата робота з підготовки справ щодо первинної акредитації освітніх 

програм за такими спеціалізаціями: «Економіка підприємства», «Прикладна 

статистика», «Комерціна діяльність». 

У звітному 2018 р. була проведена робота з розробки нових та удосконалення 

діючих положень Коледжу. Так, підготовлено, затверджено в установленому 

Спеціалізація 

Кількість студентів 

Бюджет 

План Зараховано 

051 – Економіка  підприємства 15 15 
051/а – Еономічна аналітика 10 10 
075 –  Комерційна діяльність 15 15 
121 –  Розробка програмного забезпечення 30 30 
122 –  Обслуговування програмних систем 

і комплексів 
25 25 

123 –  Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж 
15 15 

171 –  Конструювання, виробництво та 

технічне обслуговування виробів 

електронної техніки 
25 25 

Разом 135 136 
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порядку і введено в дію ряд положень, у тому числі у нових редакціях, серед 

яких: 

1. Порядок оцінювання знань студентів із загальноосвітніх та інтегрованих 

дисциплін. (Наказ № 2-з від 30.01. 2018 р.) 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення  якості вищої освіти 

Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». (Наказ № 21-з від 04.06. 2018 

р.)  

3. Порядок підготовки  та проведення оцінювання залишкових знань 

студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін.  

(Наказ № 58-з від 25.10. 2018 р.). 

Перезатверджено у новій редакції: 

1. Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

(нова редакція).  (Наказ № 19-з від 31.05. 2018 р.) 

2. Положення про організацію освітнього процесу (нова редакція). (Наказ 

№54/1-з від 28.09. 2018р.)  

3. Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів КІСІТ ДВНЗ 

«КНЕУ ім. В. Гетьмана» (нова редакція). (Наказ №54/1-з від 28.09. 2018 р.) 

4 . Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі 

екзамену (нова редакція). (Наказ №54/1-з від 28.09. 2018 р.) 

5. Положення про порядок переведення студентів КІСІТ ДВНЗ «КНЕУ  

ім. В. Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним бюджетом (нова 

редакція). (Наказ №54/1-з від 28.09. 2018 р.)  

6. Положення про курсовий проект (нова редакція). (Наказ №54/1-з від 

28.09. 2018 р.) 

7. Положення про курсову роботу (нова редакція). (Наказ №54/1-з від 

28.09. 2018 р.) 

8. Положення про організацію дипломного проектування (нова редакція). 

(Наказ №54/1-з від 28.09. 2018 р.) 

9. Положення про порядок переведення студентів та поновлення 

відрахованих осіб (нова редакція). (Наказ №54/1-з від 28.09. 2018 р.) 

10. Положення про правила призначення та виплати академічних 

стипендій (нова редакція). (Наказ №54/1-з від 28.09. 2018 р.) 

11. Положення про організацію самостійної та індивідуально- 

консультативної роботи в КІСІТ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (нова 

редакція). (Наказ №54/1-з від 28.09. 2018 р.) 

 

 Система заходів з виховання студентів коледжу базується на основних 

положеннях Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

від 16.06.2015 р. за № 641 та Стратегії національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2017-2020 роки.  
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З урахуванням органічного взаємозв’язку процесу навчання та виховання 

серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають 

патріотичне та громадянське виховання, що спираються на ідеї гуманізму, 

соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, 

відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін. 

Виховний процес в Коледжі будується так, щоб породити у характері 

своїх випускників кращі риси української нації - волелюбність, працьовитість, 

господарність, милосердя, духовність, інтелектуальність, добротворення, 

життєву силу. Створено систему виховної роботи, що дає можливiсть 

охоплювати виховним впливом усiх студентiв - вiд першого курсу до 

останнього, здiйснювати виховний процес як у навчальний, так i в 

позанавчальний час.  

 До Дня української писемності та мови традиційно відбувся 

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Викладачі  відмітили 

активність та високу якість знань учасників диктанту - студентів молодших 

курсів. 

 З метою відродження традиційних народних свят та любові до рідної 

мови   проведено низку літературно - музичних композицій "Музичне свято 

мови" колективом вокального ансамблю «Жайворонок» Всеукраїнського 

об'єднання  ветеранів. 

 30.01.2018 р. в коледжі в рамках тижня української літератури відбувся 

показ вистави ”Мартин Боруля” під керівництвом викладача  Вишнівської Л.Ж. 

Студенти показали свої акторські здібності, а також акцентували увагу на ідеї 

вистави - не забувати, що ми українці та ніколи не соромитися свого 

походження.  

 Проведено виставку стінгазет на тему “Ілюстрації до художніх творів” 

серед студентів перших курсів всіх спеціальностей. Також студенти 

намалювали портрети митців, які їх найбільше вразили. Виставка сприяла 

розвитку творчих здібностей студентів та вихованню любові до українського 

слова. 

 Проведено  Вечір пам’яті «Коли стають до зброї діти, народ цей – не 

перемогти», присвячений 100-річчю трагедії, що відбулася у січні 1918 року 

неподалік станції «Крути», адже трагічна загибель студентського куреня стала 

символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. 

В лютому 2018 р. пройшов місячник ІТ-спеціальностей: 

Було проведено конкурс презентацій – казок за ІТ –тематикою серед 

студентів І – ІІ курсив.  

До Міжнародного Дня безпечного інтернету пройшов семінар на тему 

«Безпечний інтернет. Ризики порушення інформаційної безпеки і наслідки» 

який провів спеціаліст з комп’ютерної криміналістики Урденко О.Г. Також 

студентським активом були проведені ознайомчі лекції щодо безпечного 

користування інтернетом. 
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Також в межах місячника проведено хакатон, низку лекцій, конкурси 

плакатів та кросвордів, турніри веселих інформатиків (по групах), олімпіади і 

конкурси, а також квести, вікторини та інші цікаві заходи. 

Наші студенти активно та результативно приймають участь в конкурсах та 

конференціях, науково-доcлідницьких проектах, також і в міжнародних. Метою 

участі в таких заходах є: 

 стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді у процесі 

навчання й оволодіння спеціальністю; 

 виявлення обдарованих, талановитих студентів, реалізація їх здібностей; 

 популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій; 

 підвищення рівня фахової підготовки студентів. 

 Студенти коледжу активно співпрацюють з Київським відділенням Малої 

академії наук України. Студенти займаються науковими дослідженнями, 

приймають участь у заходах МАН. 18.02.18 студенти І курсу успішно 

захистили науково-дослідницькі роботи на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН України. 

 З 26 лютого по 2 березня 2018 року в Коледжі відбулась ІІ наукова 

Інтернет-конференція «Підприємство та підприємництво: реалії та перспективи 

розвитку». 2 березня відбувся круглий стіл, на якому були присутні доповідачі 

та учасники конференції разом зі своїми науковими керівниками, які 

представляли провідні коледжі Києва. 

 Команда економічного відділення Коледжу у складі студентів ІІІ курсу 

взяла участь у Міжнародному молодіжному конкурсі бізнес ідей і проектів 

«StartUp-проект», що відбувся 12-14 листопада 2018р. у Вірменському 

державному економічному університеті  (м. Єреван, Вірменія) в рамках 

реалізації проекту «Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва» 

за програмою Еразмус+. Члени команди розробили і презентували цікавий 

бізнес-проект, а також взяли участь у роботі журі Міжнародного молодіжного 

конкурсу бізнес ідей і проектів «StartUp-проект», отримали сертифікати 

учасників та членів журі конкурсу. 

 17 квітня 2018 року в Коледжі відбулась студентська науково-практична 

конференція “Місце та роль біології в системі пізнання і перетворення світу”, 

де було представлено вісім конкурсних робіт в чотирьох номінаціях. Всі 

студенти підготували доповіді та презентації, а конкурсна комісія визначила 

найкращі роботи. 

 20 квітня 2018 року на міській студентській науково-практичній 

конференції “Місце та роль біології в системі пізнання і перетворення світу” 

студент  І курсу посів І місце в номінації  “Клонування організмів: за і проти. 

 З 23 по 27 квітня 2018 року в Коледжі пройшла виставка творчих робіт з 

безпеки життєдіяльності «Хронологія катастроф», присвячена аварії на 

Чорнобильській атомній електростанції. 

 24 квітня 2018 року команда Коледжу взяла участь в міському етапі 

науково-практичної конференції «Україна в світовому та європейському 
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просторі», на якій були розкриті відносини України і Канади.  Команда посіла І 

місце в номінації «Повнота розкриття теми».  

 25 квітня 2018 р. студент ІІІ курсу віділлення екномічних среціальностей 

взяв участь у міському конкурсі «Юний податківець», який проходив в 

Київському коледжі комп’ютерних технологій та економіки Національного 

авіаційного університету серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ р. а. м. 

Києва і став фіналістом конкурсу «Юний податківець». 

 19-20 квітня студенти Коледжу прийняли участь у I міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, проведену 

Навчально-науковим інститутом «Інститут інформаційних технологій в 

економіці» ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», кафедра інформаційних систем в 

економіці. 
 Студент групи 1 курсу відділення програмування посів призове місце у 

номінації «Патріотична мініатюра» міського конкурсу студентських творчих 

робіт із зарубіжної літератури «Ювілейні дати: В. Висоцький» серед студентів 

ВНЗ І-ІІ р.а. м.Києва.  

В квітні 2018 р. пройшов місячник природничих дисциплін: 

 16 квітня 2018 року студенти ІІ курсів відвідали музей Чорнобиля; 

 виставка творчих робіт з географії за тематикою «Україна в світі: чим можна 

пишатися»; 

 виставка творчих робіт з біології «Знай. Люби. Бережи», присвячена охороні  

фауни і флори, де були представлені рослини і тварини, занесені до Червоної 

книги України; 

 географічний КВЕСТ для студентів І курсів; 

 виставка творчих робіт студентів «Хімічні елементи в житті людини». 

 29.03.18 студенти ІІІ курсу Коледжу спеціалізації «Розробка програмного 

забезпечення» активно прийняли участь в міському конкурсі студентських 

творчих робіт в Промислово-економічному коледжі Національного авіаційного 

університету та посіли 4 призові (1 та 2) місця. 

 30.03.18 проведено студентський конкурс “Memes World” з метою 

розвитку творчих умінь студентів.  

Студпрофком, САР та художній керівник Коледжу на високому рівні 

провели Урок Мужності до «Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці  перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні» за участі ветеранів ВВВ – наших 

колишніх колег. 

7 – 8 травня 2018р. в Коледжі пройшли виставки творчих робіт студентів 

на тему «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» та «Втрачене минуле». 

8 травня 2018 року була проведена студентська конференція на тему «Друга 

світова війна та Україна», присвячена Дню пам’яті та примирення та Дню 

Перемоги. 

https://www.kisit.kneu.edu.ua/?p=3690
https://www.kisit.kneu.edu.ua/?p=3690
http://kisit.kneu.edu.ua/Docs/Students/Nagorody/Scan-180413-0001.pdf
https://www.kisit.kneu.edu.ua/?p=3746
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17 травня 2018р. була проведена історична вікторина – аукціон з історії 

України та всесвітньої історії. 

  З 29 по 31травня у Коледжі проведено інформаційно – просвітницьку 

кампанію, присвячену Всесвітньому дню боротьби з тютюнопалінням. В її 

межах проведено : 

 короткі  інформаційні лекції по групам 1 та ІІ курсів; 

 зустріч з представниками організації «Нарконон» щодо пропаганди здорового 

способу життя серед молоді перейшли в бесіду-диспут, що завершилась  

акцією «Міняю цигарку на цукерку»; 

 перегляд тематичних фільмів та презентацій з питань профілактики 

шкідливих звичок та виставку стінгазет «Здоров’я. Вибір кожного». 

 виставу «Суд над цигаркою» у вигляді судового процесу, де дійовими 

особами були як і на справжньому суді, прокурор, адвокат, свідки тощо. Під 

час дійства до зали зверталися різні дійові особи, але більше всього 

змістовної інформації можна було почути від свідків, що доводили 

шкідливість паління для організму людини, особливо в підлітковому віці. 

Була відкрита історія виникнення паління сучасного людства, вживання 

різних заходів в різних країнах і регіонах світу в різні історичні часи. 

 Цікавішим та більш різнобарвним стало студентське життя в Коледжі, бо 

наші студенти долучаються до багатьох заходів студпрофкому КНЕУ – це 

участь у конференціях, у навчальних зборах, у спортивних змагання та інше. 

 Працює театральна студія та кінозал. 

 8.02.18 року представники  студентського самоврядування нашого 

Коледжу в приміщенні Шевченківської районної в м. Києві державної 

адміністрації прийняли участь у зборах студентського активу Шевченківського 

району м. Києва  «Форум активної молоді» та зустріч громадських активістів із 

головою райдержадміністрації Олегом Гарягою. 

16.02.18 соціальна комісія Студентської Академічної Ради провела 

благодійну ярмарку на честь Масляни. Всі отримані гроші пішли на лікування 

онкохворим дітям. 

 Наші студенти на рівні зі студентами факультетів Університету 

06.11.2018 прийняли участь у всеуніверситетському конкурсі “Осіння казка”, 

показавши казку “Царівна-Жаба”, де команда Коледжу зайняла 5 місце. Не 

дивлячись на те, що наші студенти були наймолодшими учасниками 

фестивалю, вони довели, що вміють приймати виклик і перемагати. 

 Вечір фільмів мовою оригіналу відбувся 12.11.2018. Студенти поєднали 

приємне з корисним – дивились улюблені фільми мовою оригіналу і 

вдосконалювати свою англійську. 

 За планом заходів місячника  комісії гуманітарніх дисциплін проведено: 

 відкриту лекцію та доповідь “Італія - батьківщина скрипки”; 

 відкрите заняття-дискусія “Lets travel with art around the world”; 

https://www.kisit.kneu.edu.ua/?p=4481
https://www.kisit.kneu.edu.ua/?p=4481
https://www.kisit.kneu.edu.ua/?p=4351
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 відкриту лекцію “Мистецтво виготовлення скрипок у контексті культури 

Нового часу”; 

 літературний конкурс поетів-студентів 1-го курсу “На крилах мрії та душі”. 

 26 листопада 2018 року була проведена студентська конференція, 

присвячена 85-м роковинам Голодомору. В конференції приймали участь 

студенти ІІ курсу. Були заслухані доповіді: «Причини голодомору 1932-

1933рр», «Чорні дошки», як метод знищення українського народу», 

«Голодомор. Мертві не простять! Живі не забудуть!», «Голодомор в спогадах 

сучасників»,  «Україна пам’ятає! Світ визнає!», «Реакція світу на голодомор 

1932-1933рр.». Студенти вшанували пам’ять померлих під час Голодомору 

хвилиною мовчання. 

 

5. СТАБІЛЬНЕ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

КОЛЕДЖУ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА, 

ЗАКРІПЛЕНОГО ЗА ВИЩИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ (ПЕРЕДАНОГО 

ЙОМУ) 

В 2018 році бюджетна політика Коледжу була направлена на забезпечення 

навчального процесу, захист соціальних гарантій та укріплення матеріально-

технічної бази. 

Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Коледжу протягом 

2018 року надійшло коштів у загальній сумі 4,95 млн. грн., з них 12,10 млн. грн. 

склали бюджетні асигнування (загальний фонд кошторису) та 2,80млн. грн. – 

кошти, отримані як плата за послуги (спеціальний фонд кошторису) та 0,05млн. 

грн. коштів спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних 

надходжень (благодійні внески; гранти; кошти, отримані для виконання 

цільових заходів). 

За даними бюджетної звітності загальна сума надходжень за коштами, 

отриманими як плата за послуги (спеціальний фонд кошторису) у 2018 році 

складала 2,8 млн. грн., з них надійшло : 

- за послуги, що надавалися згідно функціональних повноважень – 

2,8 млн. грн. 

Видатки звітного 2018 року склали 14,95 млн. грн., з них за рахунок коштів 

державного бюджету – 12,10 млн. грн. (80,66%), за рахунок  коштів, 

спеціального фонду (у тому числі за рахунок суми невикористаного залишку 

коштів на 01.01.2018р.) – 2,90млн. грн. (19,33%). 

Наявні ресурси спеціального фонду кошторису спрямовувалися у першу 

чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями та інші платежі, що 

віднесені до захищених статей бюджету. 

Структура видатків звітного 2018 року характеризуються наступними 

показниками: 

- 73,0 % або 10,95 млн. грн. – склали видатки на оплату праці з 

нарахуваннями, що проти минулого року більше на 95,0%; 

https://www.kisit.kneu.edu.ua/?p=4374
https://www.kisit.kneu.edu.ua/?p=4374
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- затрати на стипендію та інші виплати склали  2,67 млн. грн. або 22,0% 

видатків бюджету; 

- 1,3 % або 0,2 млн. грн. витрачено на послуги зв’язку, придбання 

матеріалів, інвентарю а також обслуговування навчального процесу, що 

проти минулого року більше на(менше, лише ) 80%; 

- 6,0% або 0,9 млн. грн. витрачено на оплату енергоносіїв та комунальних 

послуг, що проти минулого року більше 134  %; 

- видатки на відрядження становили 0,02% або 2,6 тис. грн., що у 2 рази 

(менше) проти минулого року; 

Ефективність використання державного майна Коледжу в 2018р. 

характеризується наступними показниками: 

1) сплата податків і внесків (обов’язкових платежів) за рахунок коштів 

загального та спеціального фондів кошторису до бюджету країни складала 3,6 

млн. грн., а саме: 

- перераховано ПДФО      - 1,6млн. грн. 

- перераховано військовий збір    - 0,1млн. грн. 

- перераховано єдиний соціальний внесок   -  1,9млн. грн. 

Майновий стан Коледжу характеризується наступними показниками: 

1) необоротні активи на 01.01.2019 р. склали (пер.вар) 1,3млн. грн., а саме: 

- основні фонди:(пер.вар)     - 0,7млн.грн. 

- залишкова вартість      - 0,05млн. грн. 

- знос         - 92% 

- інші активи ( пер.вар.)      - 0,6 млн. грн 

- нематеріальні активи     - 1,1тис. грн.  

2) оборотні активи на 01.01. 2019р. склали   - 0,1 млн. грн., а саме: 

- запаси        - 0,1млн. грн. 

- дебіторська заборгованість    - 0,00млн. грн.,із неї: 

- нарахований і не отриманий дохід по оплаті  

за навчання на контрактній основі    - 0,0млн. грн. 

- нарахована плата за користування  

побутовими електроприладами    - 0,00тис. грн. 

- грошові кошти та їх еквіваленти   - 0,00млн. грн. 

3) кредиторська заборгованість склала 0,0 млн. грн., з неї: 

- попередньо сплачені кошти за навчання  - 0,00млн. грн. 

- податок на додану вартість за грудень 2018р.  - 0,02тис. грн. 

 

6. ПОДАННЯ ЗАСНОВНИКОВІ ЩОКВАРТАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО 

ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА, ЗАКРІПЛЕНОГО ЗА КОЛЕДЖЕМ 

(ПЕРЕДАНОГО ЙОМУ) 

 

Складання форм фінансової звітності Коледжем здійснюється відповідно до 

«Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі» 

затвердженого Міністерством фінансів України від 28.02.2017р. №307 (із 
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змінами). Складання форм бюджетної звітності Коледжем здійснюється 

відповідно до «Порядку складання фінансової та бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами 

загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» 

затвердженого Міністерством фінансів України від 24.01.2012р. №44 (у 

редакції наказу МФУ від 07.02.2017р. №44 із змінами). Форми фінансової та 

бюджетної звітності подаються в установлені терміни відповідно до 

встановленого графіку. 

Звітність Коледжу є достовірною, дає чітке і повне уявлення про 

майновий стан та результати діяльності установи. 

 

7. ДОТРИМАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ  

Колективний договір на 2015–2018 рр. між адміністрацією та трудовим 

колективом Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» схвалений та 

затверджений на загальних зборах трудового колективу 31 серпня 2015 р. і 

зареєстрований Управлінням праці та соціального захисту населення 

Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації за № 291 від 

26.06.2017. 

Укладений Колективний договір визначає та унормовує взаємні права і 

обов’язки сторін, які забезпечують належну організацію праці працівників 

Коледжу, регламентують її оплату та умови, а також визначають порядок 

наймання на роботу, відпочинку, соціальний захист. 

За звітний період адміністрація Коледжу дотримувалася положень 

Колективного договору щодо освітньої діяльності; організації праці та 

трудових відносин; оплати та стимулювання праці; умов та охорони праці; 

соціального і побутового забезпечення; забезпечення діяльності профбюро 

тощо. 

Аналіз виконання Колективного договору між адміністрацією і трудовим 

колективом свідчить про повне дотримання принципів соціального 

партнерства, взаємної відповідальності у соціально-економічних і трудових 

відносинах. Усі умови Колективного договору вирішуються з дотриманням 

чинного законодавства та інтересів працівників. 

Так, Коледжем здійснюється постійний контроль за дотриманням чинного 

законодавства про охорону праці, проводиться атестація робочих місць і 

навчальних кабінетів. За результатами атестації розробляються заходи з 

поліпшення умов і безпеки праці. 

Переведення на іншу роботу здійснюється тільки за згодою працівника (за 

винятком випадків, передбачених ст. 33 КЗпП). 

У робочий час педагогічних працівників передбачається час виконання ними 

навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових 

обов’язків. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку педагогічного 

працівника не повинно перевищувати 720 годин на навчальний рік. Додаткове 
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навантаження надається за письмовою заявою педагогічного працівника і 

погоджується профбюро. Навчальне навантаження наступного навчального 

року доводиться до відома педагогічних працівників наприкінці поточного 

навчального року. Під час складання розкладів навчальних занять враховується 

раціональність затрат робочого часу педагогічних працівників, за можливості 

забезпечується безперервна послідовність проведення занять, не допускаються 

тривалі перерви між заняттями. 

Для працівників Коледжу встановлено 40-годинний робочий тиждень. 

Робочий час педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень з 

урахуванням виконання навчальної, методичної, наукової та організаційної 

роботи, передбачених індивідуальним робочим планом.  

Оплата і стимулювання праці всіх категорій персоналу, встановлення 

надбавок, доплат і виплат, премій здійснюється відповідно до умов, визначених 

положенням «Про матеріальне та моральне заохочення персоналу Коледжу 

інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(додаток 2 до Колективного договору). 

Профбюро забезпечує контроль правильності запровадження тарифних 

розрядів і розмірів посадових окладів; встановлення доплат, надбавок і 

матеріальних заохочень; своєчасність нарахування заробітної плати, у тому 

числі за період відпустки. Здійснюється постійний контроль за видатками, 

передбаченими загальним і спеціальним фондами кошторису, на матеріальне 

стимулювання працівників Університету згідно з умовами відповідних 

Принципів. 

Інформація про зміни у законодавстві про оплату праці, пільги і пенсійне 

забезпечення своєчасно доводиться до колективу працівників Коледжу. В разі 

особистого звернення працівникам надаються консультації з питань оплати 

праці.  

Дотримуються вимоги чинного законодавства про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування роботодавцем співробітників Коледжу від 

нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності. 

Дотримується законодавство про проведення обов’язкових профілактичних 

медичних оглядів. Не допускаються до роботи працівники, які без поважних 

причин ухилилися від проходження обов’язкового медичного огляду. 

Систематично контролюється санітарно-гігієнічний стан навчальних 

приміщень, а також приміщень побутового призначення на прилеглих до 

Коледжу території. 

Відповідно до Принципів надання матеріальної допомоги працівникам 

Коледжу (додаток 3 до Колективного договору) за зверненнями працівників 

Коледжу надається матеріальна допомога. 

Основними напрямами діяльності Коледжу є провадження на високому рівні 

освітньої діяльності для здобуття особами вищої освіти за освітньо-



16 
 

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за обраними спеціальностями 

за державним замовленням і договірними зобов’язаннями; добір, підготовка та  

атестація педагогічних кадрів; підготовка вступників і профорієнтаційна робота 

з ними, інформування вступників і студентів про ситуацію та тенденції на 

ринку праці; підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька і фахова 

консультаційна діяльність; фінансово-господарська, культурно-мистецька, 

спортивно-оздоровча діяльність; формування особистості засобами 

патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників 

освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської 

позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах. 

Протягом року були проведені всі заплановані заходи зі зміцнення 

договірної та трудової дисципліни, що передбачені Колективним договором і 

Положенням про Коледж. 

Коледж використовує загальноприйняті та встановлює власні форми 

морального та матеріального заохочення працівників відповідно до умов 

Колективного договору. 

Доплати за науковий ступінь і вчене звання педагогічним працівникам 

Коледжу здійснюються відповідно до законодавства України. Директор 

Коледжу відповідно до законодавства України, Положення про Коледж і 

Колективного договору визначає порядок, встановлює розміри доплат, 

надбавок, премій, матеріальної допомоги і заохочення педагогічних та інших 

працівників Коледжу. 

 

8. ДОТРИМАННЯ КОЛЕДЖЕМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ В УСТАНОВЛЕНІ СТРОКИ ВИМОГ 

КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Відповідно до Положення про Державну аудиторську службу України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.02.2016 №43 

(реорганізовано Державну фінансову інспекцію шляхом перетворення, 

відповідно до постанови КМУ від 28.10.2015 № 868), Державна аудиторська 

служба України здійснює контроль на підприємствах, в установах та 

організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з 

бюджетів усіх рівнів, за цільовим, ефективним використанням і збереженням 

державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів. 

З 30.05.2018 р. по 02.06.2018 р. Північним офісом Державної аудиторської 

служби України проводилась перевірка фінансово-господарської діяльності 

Коледжу. 

  На виконання вимог щодо усунення виявлених ревізією порушень 

законодавства № 03-14/421-2018 від 05.10.2018 р. Коледжем інформаційних 

систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» було здійснено дії 

щодо усунення виявлених порушень (наказ директора № 68-К від 23 липня 

2018р.).  
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При складанні звітності зауважень з боку контролюючих органів і 

Міністерства освіти і науки України щодо достовірності даних не було. Коледж 

відповідно до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» й 

інших норм законодавства України своєчасно і достовірно веде оперативний, 

фінансовий, бухгалтерський і податковий облік, складає затверджені форми 

місячної, квартальної та річної звітності, статистичної звітності, подає їх за 

встановленими нормами і порядком до відповідних органів, яким 

законодавством України надано право контролю за певними напрямами 

діяльності. 

 

 

9. ВИКОНАННЯ КОЛЕДЖЕМ ВИМОГ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО 

НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А 

ТАКОЖ ВИМОГ ЗАСНОВНИКА 

Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» до 

31.12.2018 продовжено мораторій на проведення органами державного нагляду 

(контролю) планових і позапланових заходів зі здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності. 

Виняток становлять позапланові заходи, які здійснюються органами 

державного нагляду (контролю), з таких підстав: 

1) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення 

суб’єктом господарювання її законних прав (проводиться за погодженням 

Державної регуляторної служби; 

2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу 

державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду 

(контролю) за його бажанням; 

3) за рішенням суду; 

4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, 

що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. 

Коледж, як структурний підрозділ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» 

провадить фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 

законодавства України, Положення про Коледж та Статуту Університету. 

Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету України на умовах державного замовлення на оплату послуг з 

підготовки фахівців, власних надходжень та інших джерел, не заборонених 

законодавством України, з дотриманням принципів цільового та ефективного 

використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень через 

бюджетні рахунки, які відкриваються в органах Державної казначейської 

служби України для забезпечення казначейського обслуговування коштів 

державного бюджету. Коледж є неприбутковою установою (закладом), не має 
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на меті отримання прибутку, фінансування якого повністю здійснюється через 

головного розпорядника коштів - Міністерство освіти і науки України. 

За звітний період позапланові перевірки органами державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності Коледжу не здійснювались. 

Випадків з накладання штрафів на Коледж органами державного нагляду 

за 2018 р. не було. 

 

10. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ 

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ, ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ, ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Протягом звітного періоду управління Коледжем здійснюється відповідно 

до розділу VII Закону України «Про вищу освіту», інших норм законодавства, 

Положенням і Колективного договору Коледжу та інших внутрішніх 

нормативно-правових актів Коледжу.  

Свою діяльність директор спрямовує на правильне застосування і 

неухильне дотримання норм законодавства щодо провадження освітньої 

діяльності, оформлення трудових відносин, використання коштів державного 

бюджету, охорони праці, укладення господарських договорів тощо. Впродовж 

звітного періоду директор у межах наданих повноважень:  

– оперативно доводила до відома трудового колективу нормативно-правові 

і розпорядчі документи в галузі освіти;  

– координувала діяльність усіх структурних підрозділів щодо ефективного 

провадження освітньої діяльності та забезпечення якості підготовки фахівців;  

– контролювала дотримання Коледжем ліцензійних умов надання освітніх 

послуг у сфері вищої освіти;  

– сприяла розширенню демократичних засад та оптимізації управління 

Коледжем, залученню максимально широкого кола членів трудового колективу 

до обговорення, прийняття та реалізації управлінських рішень, контролю за їх 

виконанням тощо.  

У повній відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту» було 

сформовано колегіальні, робочі і дорадчі органи громадського самоврядування 

Коледжу. 

Питання розвитку Коледжу, провадження освітньої, наукової, інноваційної 

та фінансово-господарської діяльності, кадрові та інші питання обговорюються 

колегіально. На засіданнях адміністративної ради, методичної ради і 

Педагогічної ради Коледжу практикується запрошення широкого кола активу 

для участі в обговоренні та прийнятті рішень. Проводяться зустрічі директора із 

студентським активом та органами студентського самоврядування.  

В Коледжі створено і діють органи студентського самоврядування. 

Студентська академічна рада (далі - САР) є провідним органом студентського 

самоврядування, який об’єднує на добровільних засадах студентів Коледжу, 

сприяючи створенню умов прозорості, чесності та відкритості освітнього 
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процесу. Представники САР входять до складу робочих і дорадчих органів 

Коледжу. 

САР забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь в 

управлінні Коледжем, дає можливість для творчої та особистої реалізації, 

розвиває лідерські навички студентів.  

Протягом 2018 р. Коледжем оновлені господарські договори, договори про 

надання освітніх послуг. 

Здійснюється захист законних прав Коледжу у судових органах і 

представництво його інтересів в органах державної влади, інших 

підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності і 

підпорядкування тощо. Претензійно-позовна робота в Коледжі організована 

відповідно до вимог чинного законодавства. У встановлені законом строки 

надаються відповіді на претензії та відзиви і заперечення на позовні заяви, 

заявлені до Коледжу, та здійснюється представництво інтересів Коледжу в 

судах під час розгляду спорів.  

Письмові звернення та інформаційні запити громадян, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності, які надходять до 

Коледжу, опрацьовуються своєчасно, за якими надається обґрунтована 

відповідь у терміни, передбачені Законами України «Про звернення громадян» і 

«Про доступ до публічної інформації» тощо.  

Адміністрація протягом 2018 р. у рамках чинного законодавства 

намагалась постійно проводити заходи зі стабільного фінансового стану 

Коледжу і зміцнення фінансово-господарської дисципліни шляхом дотримання 

принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та 

прозорості у прийнятті відповідних рішень. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

навчальними закладами, іншими установами і закладами системи освіти, що 

належать до державної та комунальної форми власності», з метою забезпечення 

стабільного фінансового стану Коледжем надавались платні послуги 

(підготовчі курси). 

Штатний розпис Коледжу на 01.01.2018 складено і затверджено відповідно 

до чинного законодавства України у розрізі структурних підрозділів і 

найменування посад. Загальна кількість штатних одиниць на зазначену дату 

становила 174 одиниці. 

Протягом року до штатного розпису внесено зміни і станом на 01.12.2017 

штатна чисельність становила 185 одиниць. 

 

11. ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ, ДОТРИМАННЯ 

ВСІМА ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ ШТАТНО-ФІНАНСОВОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА 

НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
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Планування і організація освітнього процесу у Коледжі здійснюється 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Коледжі 

інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 

вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державної 

національної програми «Освіта», освітньо-професійної програми, освітньо-

кваліфікаційної характеристики підготовки молодших спеціалістів та інших 

нормативно-правових документів з питань освіти. 

У 2018 р. підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем) молодший спеціаліст здійснювалася за 15 

навчальними планами. 

В Коледжі викладається 434 дисципліни ( предметів), із них 119 – 

предметів загальноосвітньої підготовки і 315 – дисциплін за освітньо – 

професійною програмою молодшого спеціаліста.  

Відповідно до встановлених вимог в Коледжі проведена плідна робота з 

розробки нових навчальних планів для підготовки  здобувачів вищої освіти за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», які введені в дію 

наказом по Коледжу від 31.08.2018 №34-з. Зокрема, відповідно до статті 15 

Закону України «Про загальну середню освіту» та Державного стандарту 

розроблені нові навчальні плани профільної середньої освіти для підготовки 

«молодших спеціалістів» на основі базової загальної середньої освіти (загальна 

кількість становить 7 навчальних планів). 

У звітному періоді в Коледжі діє 7 освітніх програм профільної середньої 

освіти для підготовки «молодших спеціалістів» на основі базової загальної 

середньої освіти та 7 освітньо - професійних програм для підготовки  

здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст». 

Освітній процес організовується з використанням сучасних інноваційних 

технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно 

розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, 

професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-

культурній сфері.  

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу для підготовки 

молодших спеціалістів в Коледжі включає навчальні плани, робочі навчальні 

плани, робочі навчальні програми з усіх дисциплін, програми технологічної, 

професійної, переддипломної  практик, навчальну і навчально-методичну 

літературу, інструктивно-методичні матеріали до лекційних семінарських, 

практичних і лабораторних занять, індивідуальні семестрові завдання для 

самостійної роботи студентів з дисциплін, контрольні завдання до 

семінарських, практичних і лабораторних занять, контрольні роботи з 

дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, 

методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової 

літератури, написання курсових робіт (проектів), інші матеріали. 



21 
 

Для кожної дисципліни оновлені стандартизовані пакети методичного 

забезпечення, які включають:  

- робочі навчальні програми; 

- карти самостійної роботи студентів; 

- конспекти лекцій з дисципліни; 

- методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни;  

- методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни; 

- методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни; 

- методичні матеріали щодо змісту і організації самостійної роботи 

студентів, поточного і підсумкового контролю, їх знань з дисциплін; 

- комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з  

дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт; 

- екзаменаційні білети; 

- підручники, навчальні посібники; 

- навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисциплін; 

- інші навчально-методичні видання, включаючи практикуми, тренінги, 

збірники кейсів. 

Контролююча функція системи оцінювання результатів навчання 

студентів, яка діє в Коледжі, покликана забезпечувати об’єктивність оцінки, 

моніторинг реального рівня навчальної роботи. Мотивуюча функція спонукає 

студента до плідної, систематичної роботи та досягнення на цій основі більш 

якісного рівня знань. 

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності 

студентів за системою ECTS», що ухвалене Педагогічною радою КІСІТ ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

протокол № 4 від 19 грудня 2017 р. та введено в дію наказом директора від 

19.12.2017 р. № 71-з та «Положення про порядок оцінювання знань студентів із 

загальноосвітніх та інтегрованих дисциплін», що ухвалене Педагогічною радою 

КІСІТ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», протокол № 5 від 31 січня 2018 р. та введено в дію наказом 

директора від 31.01.2018 р. № 2-з. 

Система оцінювання знань студентів Коледжу була спрямована на 

ефективну реалізацію таких завдань, як: 

- підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи 

протягом усього періоду навчання, переорієнтацію їх цілей з отримання 

позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь і навичок; 

- систематизацію знань та активне їх засвоєння протягом навчального 

року; 

- недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на контроль, і 

програмою дисципліни; 

- забезпечення відкритості контролю через ознайомлення студентів на 

початку вивчення дисципліни з її навчальною програмою, формами 

контрольних заходів і критеріями оцінювання знань;  

- подолання елементів суб’єктивізму під час оцінювання знань; 
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- забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і 

підготовки до контрольних заходів шляхом їх розмежування за змістом й у часі; 

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, 

розвитку їх творчого мислення і підвищення ефективності освітньої діяльності 

викладацького складу. 

Принципово важливою відмітною особливістю системи оцінювання знань 

студентів Коледжу є поєднання принципів поточного і підсумкового 

оцінювання знань студентів. При цьому оцінювання знань студентів з  

дисциплін здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзаменів 

та у формі заліку на основі результатів поточного контролю.  

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисциплін, 

засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на 

екзамені або лише за результатами поточної роботи.  

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу 

дисципліни дорівнює 100 балам. 

За поточну успішність студент може отримати максимум 50 балів і за 

екзамен також 50 балів. Знання програмного матеріалу дисциплін з 

підсумковою формою контролю залік також оцінюються максимально в 100 

балів.  

Моніторинг успішності освітньої діяльності традиційно забезпечувався 

використанням журналу обліку навчальних занять студентів академічної групи. 

У звітному періоді голови циклових комісій, завідувачі відділенням, 

завідувач навчальною частиною та заступник директора з навчальної роботи 

здійснювали постійний контроль і аналіз ведення викладачами журналів. 

Результати моніторингу виносилися на обговорення на засіданнях циклових 

комісій, педагогічних, методичних, адміністративних радах та відображалися у 

протоколах і відповідних звітах за поточний навчальний рік. В цілому всі 

журнали ведуться на належному рівні з дотриманням встановлених вимог. 

Оцінки виставляються вчасно і коректно, відповідають картам самостійної 

роботи студентів.  

Атестація студента – це встановлення відповідності засвоєних результатів 

навчання та здобутих компетентностей до вимог стандартів вищої освіти.  

Основні вимоги до проведення атестації студентів Коледжу визначені у 

«Положенні про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський 

національний економічний універсистет імені Вадима Гетьмана» (нова 

редакція), яке затверджене Педагогічною радою Коледжу 30 травня 2018 року, 

протокол № 7 та введене в дію наказом директора від 31 травня 2018 року  

№19-з. 

Ведення Коледжем Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

(ЄДЕБО) дає можливість організовувати та координувати роботу щодо 

забезпечення студентів студентськими квитками, документами про вищу 

освіту, володіти оперативною інформацією про рух контингенту студентів 

(накази про зарахування на навчання, поновлення, відрахування, переведення, 

закінчення навчання, тощо). 
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Інформаційні системи дозволяють забезпечити моніторинг якості 

діяльності Коледжу та прийняття ефективних управлінських   рішень щодо її 

покращення. 

Кожне лекційне, семінарське, практичне, лабораторне. контактне заняття 

передбачало у звітному періоді обов’язкове використання інноваційних 

технологій і проводилося у таких формах: лекція – дискусія; проблемна лекція;  

семінар-розгорнута бесіда; семінар-вирішення ситуаційних вправ; міні-кейс; 

дискусія з елементами аналізу; семінар-розв’язання проблемних завдань; 

семінар-«мозковий штурм»; робота в малих творчих групах; семінар-

конференція; ділова гра; бізнес-тренінг; в інших прогресивних формах. Така 

чітка система застосування методів активізації освітнього процесу забезпечила 

професійну та особистісну складову підготовки майбутніх фахівців.  
 

 

12. СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПРАЦІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ 

ЗАКОНОДАВСТВА, ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

Прийняття на роботу педагогічних працівників в Коледжі здійснюється 

відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 

вищу освіту» . 

Коледж забезпечує всім категоріям працівників відповідно до 

законодавства України та Положення про Коледж право на безпечні і 

нешкідливі умови праці та побуту, додаткову оплачувану відпустку, 

скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством України і 

Колективним договором, користування виробничою, культурно-освітньою 

базами Коледжу, отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством. 

Відповідно до умов Колективного договору відділ охорони праці Коледжу 

постійно здійснює контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. 

Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону праці», умови праці на 

робочих місцях, устаткування, обладнання, засоби колективного та 

індивідуального захисту, а також санітарно-побутові умови в основному 

відповідають нормативним вимогам. Окремі приміщення та навчальні аудиторії 

потребують капітального та поточного ремонту.  

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на всі посади 

співробітників Коледжу розроблені інструкції з охорони праці, що діють у 

межах Коледжу і встановлюють правила виконання робіт та поведінку 

працівників на робочих місцях і території Коледжу. Інструкції переглядаються 

у встановлені терміни відповідно до Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці. 

 

Велика увага приділяється дотриманню пожежної безпеки та санітарним 

нормам. Зокрема, у 2018 р. було закуплено 5 нових вогнегасників, 32 

вогнегасники перезаправили. Крім того, у 2018 р. Шевченківським районним 

управлінням головного управління ДСНС України у м. Києві було здійснено 
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перевірку відповідності приміщень Коледжу вимогам протипожежного стану та 

дотримання встановлених законодавством вимог пожежнлї безпеки.  

 

13. СВОЄЧАСНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З 

ЮРИДИЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ 

Коледж своєчасно і повністю розраховується з підприємствами, 

установами, організаціями, банками, постачальниками та іншими 

організаціями.  

 

14. ЦІЛЬОВЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 Використання коштів загального та спеціального фондів державного 

бюджету здійснювалось за цільовим призначенням, тобто за кодами 

економічної класифікації та в межах сум, визначених кошторисом, 

затвердженим Міністерством освіти і науки України. 

 Впродовж 2018р. за загальним фондом кошторисні асигнування склали  

12,10 млн. грн., використано 12,10 млн. грн., не вистачає коштів на виплату 

стипендії 250 тис. грн. та на виплату заробітної плати 1,1млн.грн в т.ч. по КЕКВ 

2111 - 900 тис. грн і  КЕКВ 2120 -198 тис .грн у зв’язку недофінансуванням за 

листопад і грудень 2018р 

 За спеціальним фондом у 2018р. кошторисні призначення склали 2,9 млн. 

грн., використано 2914 тис. грн.  

 

15. СВОЄЧАСНЕ ТА У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ВИКОНАННЯ ВИЩИМ 

ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ДЕРЖАВНИМ 

БЮДЖЕТОМ, ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ, 

ДЕРЖАВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ФОНДАМИ 

Коледж  є платником внесків на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Обчислення сум єдиного соціального внеску  здійснюється за 

ставками, визначеними  Законом України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного 

соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.». 

Перерахування ЄСВ до територіальних органів Міністерства доходів і зборів 

України проводиться одночасно з перерахуванням коштів на виплату авансу та 

заробітної плати. 

Коледж своєчасно і повністю перераховує податки, збори та обов'язкові 

внески до Державного бюджету України. 

 

16. ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ВИЩОГО 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, НЕДОПУЩЕННЯ ВИНИКНЕННЯ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЗА СПОЖИТІ ПОСЛУГИ З 

ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ТА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

Обслуговування і використання Коледжем бюджетних коштів 

здійснюється з дотриманням встановленого законодавством порядку та 

нормативно-правових актів. Нарахування та виплата заробітної плати 
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працівникам Коледжу проводиться у терміни встановлені Колективним 

договором, здійснюється постійний контроль за недопущенням виникнення 

заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та  

комунальні послуги, а також  споживання їх в межах доведених лімітів.  

На забезпечення здійснення бюджетних програм та доходів, що були 

заплановані для виконання функцій Коледжу, передбаченим Положенням про 

Коледж в 2018 р. в межах сум, передбачених кошторисом доходів і видатків, 

затвердженим Міністерством освіти і науки України використано: 

- коштів загального фонду 12,1 млн. грн., 

 у тому числі : 

- поточних видатків     - 12,1 млн. грн. 

- капітальних видатків    - 0,00 млн. грн. 

 

- коштів спеціального фонду,  

отриманих як плата за послуги    - 2,8млн. грн., 

 у тому  числі: 

- поточних видатків    - 2,8млн. грн. 

- капітальних видатків    - 0,00 млн. грн. 

- коштів спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних 

надходжень (благодійні внески; гранти; дарунки; суми, отримані для виконання 

цільових заходів) 0,05млн. грн., 

 у тому числі : 

- поточних видатків     - 0,05млн. грн. 

- капітальних видатків     - 0,0тис. грн.   

 

17. ВЖИТТЯ У МЕЖАХ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХОДІВ ДО 

ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В 

КОЛЕДЖІ 

Протягом звітного періоду діяльність директора спрямовувалась на 

запобігання проявам корупційних правопорушень шляхом забезпечення 

функціонування системи внутрішнього моніторингу дотримання нормативно-

правової бази з організації освітнього процесу та фінансово-господарської 

діяльності Коледжу. 

З метою проведення роз’яснювальної роботи з приводу недопущення 

порушень вимог антикорупційного законодавства Коледж застосовує 

розроблену в Університеті Пам’ятку запобіганням корупційним і пов’язаним із 

корупцією правопорушенням, в якій містяться основні вимоги 

антикорупційного законодавства на запобігання корупційним і пов’язаним з 

корупцією правопорушенням. 

 
 


