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ЗВІТ
директора Коледжу інформаційних систем і технологій
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» за 2011/2016 роки
Діяльність Коледжу інформаційних систем і технологій Державного
вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Коледж) у звітному періоді була
спрямована на реалізацію завдань Закону України «Про вищу освіту»,
Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Коледжу
та здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства України. Вся
діяльність Коледжу була направлена на виконання планових завдань з
навчальної, методичної, виховної та соціальної роботи, удосконалення
матеріально-технічної бази, розробку навчально-методичного забезпечення за
діючими та новими напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями.
Ураховуючи наявний потенціал та місце коледжу в системі національної
економічної освіти, усвідомлюючи відповідальність перед суспільством за
подальший розвиток і забезпечення практики фаховими знаннями та
конкурентними фахівцями ХХІ століття, колектив коледжу визначав свою
місію як здійснення вагомого внеску в суспільний розвиток через генерування
нових знань, їх поширення та підготовку соціально відповідальних, креативних
особистостей і конкурентних фахівців.
Коледж керується такими принципами та цінностями:
 суспільна відповідальність;
 студентоцентризм;
 системність та інтеграція;
 внутрішня і зовнішня відкритість;
 демократичність та прозорість;
 гуманізм і толерантність;
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 культурна спадкоємність.
Коледж

реалізує

свою

місію

за

допомогою

досягнення

таких

стратегічних цілей:
 розвиток інтелектуального потенціалу та конкурентоспроможності
коледжу;
 створення сучасної інфраструктури та системи управління.
Коледж здійснював підготовку за такими напрямами і спеціальностями:
- 5.03050401 - «Економіка підприємства»;
- 5.03050601- «Прикладна статистика»;
- 5.03050702 – «Комерційна діяльність»;
- 5.05010301 – «Розробка програмного забезпечення»
- 5.05010201 - «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»;
- 5.05010101- «Обслуговування програмних систем і комплексів»;
- 5.05080201 – «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування
виробів електронної техніки»;
- 5.05080201 - «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування
радіотехнічних пристроїв».
За звітний період до навчального закладу вступило 1128 студентів.
Прийом документів та формування контингенту студентів здійснювався
відповідно до діючих нормативних документів. З метою активізації
профорієнтаційної роботи, збільшення контингенту проводились дні відкритих
дверей, дні спеціальностей, відвідувались ЗОШ.
Аналізуючи ситуацію по роках, можна дійти висновку, що найбільш
складним виявився 2014/2015 навчальний рік. В цей період погіршилась
економічна та соціальна ситуація в країні, що мало відображення в усіх сферах
діяльності. Це мало відображення і на результатах вступу, а саме: загальна
кількість зарахованих студентів скоротилась на 22 %, по відношенню до
попередніх періодів, в т.ч. кількість контрактників зменшилось на 44 %. Але,
завдяки вжитим заходам і колективній роботі вдалось стабілізувати ситуацію ,
про що говорять показники останніх двох років, так загальна кількість
вступивших в цьому навчальному році повернулась до показників
передкризових років, а саме: по відношенню до 2013/2014 н.р. кількість
вступників збільшилась на 20%, кількість контрактників збільшилось більше
ніж вдвічі. Це дає нам впевненість та стабільність. Кількість студентів
контрактної форми навчання в цьому році є рекордною за останні 5 років 85
осіб.
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Активно працювали циклові комісії. Проводилась ціла низка заходів
до шевченківських днів:
-

письмовий конкурс « Мій Шевченко» ;
конкурс стінгазет, конкурси поетичних театралізованих читань;
навчальні мовно-літературні вікторини та конкурси;
до Дня мови студенти приймали участь у радіо диктанті з укр.

мови.
В коледжі організовувались та проводились студентські фотовиставки.
Було започатковано студентську технічну конференцію «Сучасні
інформаційні технології: від теорії до практики» та студентську конференцію
“Творчість програмістів”.
Наші студенти беруть участь у наукових проектах та конференціях,
в тому числі і міжнародних. Два роки поспіль виборювали призові місця в
міжнародній студентський олімпіаді в сфері інформаційних технологій «ІТПланета», міжнародній студентський олімпіаді ім.. Глушкова, Лебедєва,
міжнародній олімпіаді Стенфордського університету, титульний спонсор ІВМ.
Студенти активно та результативно приймають участь в міських
олімпіадах, конкурсах та конференціях :
міський конкурс дослідницько-пошукових та творчих робіт з світової
літератури «Сходинки до Парнасу»;
міський конкурс студентських творчих робіт з програмування;
з електротехніки в номінації ТОЕ серед ВНЗ I–II р.а. м. Києва;
олімпіади з інформатики та КТ серед ВНЗ I–II р.а. м. Києва;
студенти коледжу приймали активну участь у виставці – конкурсі
технічної та художньої творчості студентів ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва;
олімпіади з комп’ютерної графіки серед ВНЗ I–II р.а. м. Києва;
викладачі фізики підготували завдання для олімпіад, організували та
провели на базі КІСІТ міську олімпіаду з фізики серед студентів 1-х курсів
ВНЗ I–II р.а. м. Києва;
проведено міський конкурс «Земля - наш спільний дім»» на базі КІСІТ,
серед ВНЗ I–II р.а. м. Києва;
Викладачі фізичного виховання відповідно до «Закону України про
фізичну культуру і спорт» проводять постійну роботу по
фізичному
оздоровленню студентів та по підготовці їх для участі в районних і міських
змаганнях. Згідно з Положенням про Спартакіаду коледжу восени постійно
проведиться «День здоров’я» - а саме оздоровчий легкоатлетичний крос ім.
Дмитра Гороб’я.
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Наші студенти вибороли призові місця в спортивних змаганнях з
загальнофізичного багатоборства « Спалах » та прийняли участь у першості
міста серед ДВНЗ І-ІІ р.а. з футболу.
Події в країні не залишають байдужими і наших студентів. Замість
традиційних святкових концертів проводились благодійні ярмарки для
збору коштів на потреби АТО.
Активно працював студпрофком та художній керівник Ходаківський
Д.Д., які організували та провели КВК «Кубок 7-го корпусу». Започаткував
свою роботу «Кіноклуб» та театральна студія. Були організовані і проведені
чемпіонат коледжу з футболу, боулінгу та армреслінгу, тенісний турнір з
залученням спонсорів і цінними подарунками,
Традиційно проводились лекції-бесіди:
 з представниками міжнародної
організації щодо
профілактики
злочинності серед молоді;
 з представниками Всеукраїнської організації благодійного фонду
Л.П.Троян «Экология мысли» - методики для поліпшення концентрації
уваги;
 з
представниками міжнародної організації THE A21 Campaign –
інтерактивних бесід на тему торгівлі людьми в сучасному світі.
Студенти всіх курсів охоплені увагою нашого штатного психолога
Михайлюк О.В. – проводились тренінги, тестування, індивідуальні бесіди на
теми:
«Репродуктивне здоров'я і планування сім'ї»;
«Працевлаштування»;
«Зроби свій вибір на користь здоров'я »;
«Алкоголь, наркоманія, токсикоманія та наслідки їхньої дії на
особистісь»;
- «Попередження насильства»;
- «Віктимна поведінка людини, причини, можливі наслідки. Як не
стати жертвою насильства».
-

Згідно річного плану виховної роботи класними керівниками регулярно
проводились організаційні години на національно-патріотичні, історичні,
виховні теми.
Під час мого перебування на посаді запроваджені директорські години, які
дозволили побудувати вертикаль «директор – студент».
Прийняття нової редакції закону «Про вищу освіту», скасування низки
наказів та нормативних документів вимагало впродовж звітного періоду
провести плідну роботу щодо удосконалення та розвитку нормативнометодичної бази Коледжу так, підготовлено і введено в дію наступні
Положення:
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Номер протоколу
педради
№9 від 14.06.2016

Наказ про затвердження
Положень
Наказ №108 - к від 04.07.2016

Положення про навчальну частину

№9 від 14.06.2016

Наказ №108 - к від 04.07.2016

Положення про студентські
олімпіади,конкурси з навчальних
предметів, олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової
майстерності серед студентів КІСІТ
ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана"
Положення про науковопрактичні,наукові та практичні
конференції студентів КІСІТ ДВНЗ
"КНЕУ ім. В.Гетьмана"
Положення про циклову(предметну
)комісію
Положення про методичний кабінет

№10 від 01.07.2016

Наказ №108 - к від 04.07.2016

№10 від 01.07.2016

Наказ №108 - к від 04.07.2016

№9 від 14.06.2016

Наказ №108 - к від 04.07.2016

№9 від 14.06.2016

Наказ №108 - к від 04.07.2016

Положення про організацію
освітнього процесу
Положення про методичну раду

№7 від 26.02.2016

Наказ №30 - к від 26.02.2016

№8 від 21.04.2016

Наказ №67 - к від 21.04.2016

Положення про методичну розробку №8 від 21.04.2016

Наказ №67 - к від 21.04.2016

Положення про кращу методичну
розробку

№8 від 21.04.2016

Наказ №67 - к від 21.04.2016

Положення про порядок
переведення студентів Коледжу
інформаційних систем і технологій
ДВНЗ "КНЕУ ім.В.Гетьмана" на
вакантні місця навчання за
державним замовленням
Положення про педагогічну раду
Коледжу інформаційних систем і
технологій ДВНЗ "Київський
національний економічний
університет ім.В.Гетьмана"
Положення про організацію
директорського контролю якості
знань студентів
Положення про організацію
самостійної та індивідуальної
консультативної роботи в КІСІТ
ДВНЗ "КНЕУ імені В.Гетьмана"

№8 від 21.04.2016

Наказ №68 - к від 21.04.2016

Назва Положення
Положення про атестацію
педагогічних працівників Коледжу
інформаційних систем і технологій

№8 від 21.04.2016

№7 від 26.02.2016

Наказ №30 - к від 26.02.2016

№7 від 26.02.2016

Наказ №30 - к від 26.02.2016

5

Положення про навчальні кабінети,
лабораторії КІСІТ ДВНЗ "КНЕУ ім.
Вадима Гетьмана"
Положення про апеляцію
результатів підсумкового контролю
у формі іспиту
Порядок ліквідації академічних
заборгованостей студентів
Порядок оцінювання знань
студентів
Положення про навчальні та інші
підрозділи та служби коледжу
Положення про розробку посадових
інструкцій КІСТ ДВНЗ " КНЕУ ім.
В.Гетьмана"
Положення про організацію роботи
з охорони праці
Положення про бухгалтерську
службу

Наказ №64 - к від 19.04.2016
№7 від 26.02.2016

Наказ №30 - к від 26.02.2016

№7 від 26.02.2016
№7 від 26.02.2016
Наказ №9 - к від 19.02.2015
Наказ №8 - к від 20.01.2016
Наказ №19 - к від 08.02.2016
Наказ №25 - к від 23.02.2016

Положення про облікову політику
та Порядок організації
бухгалтерського обліку в коледжі
Положення про порядок
переведення студентів та
поновлення відрахованих осіб
Положення про порядок створення
та організацію роботи Державної
екзаменаційної комісії

Наказ №90 - к від 18.05.2016

Положення про канцелярію

Наказ №9 - к від 19.02.2015
Наказ №9 - к від 19.02.2015
Наказ №9 - к від 19.02.2015

Положення про відділ кадрів
Положення про архівний підрозділ
Положення про порядок замовлення ,
видачі та обліку документів про освіту
державного зразка та додатків до них ,
академічних довідок у КІСІТ ДВНЗ
"КНЕУ ім. В.Гетьмана"
Положення про порядок обробки та
захисту персональних даних
Положення про порядок обробки та
захисту персональних даних
працівників та студентів

Наказ №108 - к від 04.07.2016
Наказ №108 - к від 04.07.2016

Наказ №9 - к від 19.02.2015

Наказ №9 - к від 19.02.2015
Наказ №9 - к від 19.02.2015

Розроблено та затверджено в установленому порядку нові робочі
навчальні плани, завдяки цьому студенти 1 курсу перейшли на п’ятиденний
робочий тиждень.
Щодо нашого міжнародного співробітництва. Коледж залучений до
проекту № 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT- TEMPUS-JPHES «Набуття
професійних
та
підприємницьких
навичок
шляхом
виховання
підприємницького духу та консультацій підприємців-початківців» (BUSEEG6

RU-UA). Протягом звітного періоду студенти спец. «Розробка програмного
забезпечення» та «Обслуговування програмних систем і комплексів» опанували
сертифіковану дисципліну «Організація власного ІТ-бізнесу» у кількості 144
годин та отримали відповідні сертифікати. Також до цього проекту були
залучені і викладачі, які пройшли підвищення кваліфікації (6 викладачів), були
залучені до написання методичних матеріалів 4 викладача. Результатом цієї
роботи стала серія дидактичних матеріалів з підприємницької освіти в закладах
професійної освіти України «Підприємницька освіта як ключ до успіху».
Навчально-матеріальна база коледжу включає навчальні приміщення,
їдальню, бібліотеку з читальною залою, актову залу. Приміщення
знаходяться в задовільному стані, але час від часу потребують уваги і
поточного ремонту.
В основному всі кабінети та лабораторії обладнані устаткуванням,
технічними засобами навчання, навчальними меблями, інвентарем, що
забезпечує виконання лабораторних та практичних робіт.
Колективом коледжу проводилась цілеспрямована робота з
подальшого зміцнення матеріально-технічної бази. Матеріальна база
систематично поновлюється. Облік і збереження обладнання здійснюється
завідуючими кабінетами та лабораторіями, які щорічно призначаються
наказом по коледжу. В кожному кабінеті, лабораторії створено комплекси
методичного забезпечення предметів, заведені паспорти.
По закінченні навчального року в коледжі проводиться огляд
кабінетів, лабораторій із метою контролю за станом аудиторного фонду,
комплексів методичного забезпечення і їх поновлення.
Зусиллями викладачів і співробітників були проведені поточні
ремонти аудиторій, атової зали, коридорів 1-го, 2-го та 3-го поверхів та
фасаду коледжу. Всі хто був залучений до цього процесу були відмічені
матеріальними та моральними заохоченнями.
На сьогодняшній день навчальний процес у коледжі здійснюють 55
штатних викладачів та 12 сумісників. З них д.е.н – 1, к.е.н. 2 штатних та 6
сумісників. Середній вік викладачів поступово зменьшувався з 54 до 48. Це
свідчить про поступове омолодження кадрового потенціалу
Усі викладачі мають відповідну базову освіту та досвід практичної
роботи. Підвищенню кваліфікації викладачів приділяється належна увага.
Атестація педагогічних працівників проводиться один раз у 5 років та
відповідає вимогам «Типового положення про атестацію педагогічних
працівників України». За звітний період пройшли атестацію 47 викладачів
коледжу.
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Хочу також відзначити, що на протязі звітного періоду я, як директор
приймала участь у засіданні ради директорів, в засіданні комітету Верховної
Ради з питань науки і освіти та парламентських слуханнях «Про стан та
проблеми фінансування освіти і науки в Україні».
Фінансові показники за звітний період становлять:
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Надійшло коштів

- 47 713 802,00 грн

Видатки (усього)

- 47 188 912,69 грн

У тому числі:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заробітна плата
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)
Предмети, матеріали
Харчування (діти-сироти)
Оплата теплопостачання
Оплата електроенергії
Стипендія
Мат. допомога дітям-сиротам

- 20 567 015,30 грн
- 6 727 155,79 грн
- 1 360,00 грн
- 131 360,82 грн
- 2 940 764,12грн
- 850 918,80 грн
- 15 944 551,86 грн
- 25 786,00 грн

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Надійшло коштів

- 7 755 002,26 грн

Видатки (усього)

- 7 563 219,50грн

У тому числі:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заробітна плата
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)
Предмети, матеріали, обладнання
Оплата послуг (крім комунальних)
Оплата теплопостачання
Оплата електроенергії
Оплата водопостачання
Капітальні видатки

- 5 173 935,56грн
- 1 671 161,13грн
- 249 312,74грн
- 237 007,79грн
- 120 306,46грн
- 85 712,93грн
- 22 962,89грн
- 2 820,00грн

Надходження коштів за підготовчи курси:
2013 рік – 150 000,00грн
2014 рік – 177 500,00 грн
2015 рік – 288 400,00 грн
2016 рік – 398 000,00 грн
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Я впевнена, що в основі нашого успіху лежить наполеглива праця,
конструтивна взаємодія, цілісність та натхнення. Це підсумок роботи всього
колективу коледжу. Дякую всім за роботу і закликаю не зупинятись на
досягненому.
Дякую за увагу!
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