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Місце Фахового коледжу «Універсум» в 

Університеті Грінченка,  

системі столичної освіти.  

Реалізація  стратегії відкритості 



1126  

студенти 

за кошти  

місцевого бюджету 
за кошти 

юридичних осіб  

745 осіб 

(66,2%) 

381 особа  

(33,6%) 



Початкова освіта – 278 осіб 

Дошкільна освіта – 136 осіб 

Середня освіта  

(фізична культура) – 101 особа 

Дизайн – 97 осіб 
найчисельніші 

спеціальності 



У 2020 році було відраховано з числа 

студентів 86 осіб  

(у 2019 р. – 107 осіб) 

 відраховані за власним бажанням 

 83 особи 

 відраховані за невиконання навчального 

плану 3 особи 



Всього 768 заяв, в тому числі на 

1 курс – 684  

Зараховано на навчання – 321 

особу, з них на 1 курс – 301 

(бюджет – 187; контракт – 114) 



Найбільше заяв припадає на спеціальності 

Журналістика 

(видавнича справа та 

редагування) 

Дизайн 

(графічний 

дизайн)   

75 

136 



Результати конкурсу на бюджетні місця,  

загальний конкурс при вступі до Коледжу у 2020 році 

 Спеціальність Конкурс на бюджетні місця Загальний конкурс Примітка 

  2019 2020 2019 2020   

Дошкільна робота 1,55 1,02 0,7 0,46 зменшився конкурс 

Початкова освіта 1,46 1,03 0,73 0,57 зменшився конкурс 

Соціальна 

педагогіка 
4,5 3,13 1,8 1,88 майже без змін 

Фізичне виховання 4,8 4,33 2,4 2,17 майже без змін 

Хореографія 5,4 4,4 2,16 1,76 зменшився конкурс 

Музичне мистецтво 2,3 2,2 0,76 0,73 майже без змін 

Образотворче 

мистецтво 
4,5 5,9 1,5 1,96 збільшився конкурс 

Дизайн 9,7 13,6 3,23 4,53 збільшився конкурс 

Видавнича справа і 

редагування 
7,4 7,5 2,96 3,0 майже без змін 

Право - - 0,68 0,96 збільшився конкурс 
Фінанси і кредит 2,7 2,4 1,08 0,96 майже без змін 

Організація 

виробництва 
3,4 3,9 1,36 1,56 майже без змін 



Результати анкетування «Портрет першокурсника – 2020» 
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Результати анкетування «Портрет першокурсника – 2020» 



 

 

За кількістю поданих заяв спеціальність 

Середня освіта (образотворче 

мистецтво) посідає 1 місце в Україні та 

демонструє найвищий загальний конкурс 

1,97 

 

 

За кількістю поданих заяв та загальним 

конкурсом (3,0) на спеціальність 

Журналістика (Видавнича справа та 

редагування). 

  Коледж займає 2 місце в Україні 
 



Профорієнтаційні заходи 

Курси для дев'ятикласників (навчалось 132 школярі) 

День відкритих дверей (ОНЛАЙН)  
(взяли участь 143 особи) 

Міський конкурс хореографічного мистецтва «Kyiv 

College Dance» (онлайн)  (150 учасників;  

9 колективів) 

Міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького 

виконавського мистецтва «Кампанелла» (Онлайн) 

(63 учасники) 



Проведення театралізованих екскурсій пам’ятками 

Києва (9 екскурсій та 2 онлайн-екскурсії, залучено 

понад 500 осіб) 

ДЕНЬ КОЛЕДЖУ-2020 відбувався в новому форматі – 

онлайн. 

На заходи відреагувало 12 188 осіб (статистика 

мережі Facebook)  

 

Співпраця з бібліотеками міста Києва 



День Коледжу. Хор Tutti. Gaudeamus 



День Коледжу. Привітання від студентів та викладачів 
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Підписники Фахового коледжу "Універсум" в  

соціальних мережах  2018-2020 р.р. 
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Facebook  

Фаховий коледж 

«Універсум» 

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Facebook  

Студенти Фахового коледжу 

«Універсум» Університету 

Грінченка 

Instagram 

Студрада 

«Універсум» 

YouTube 

канал 
Фахового 

коледжу 

«Універсум» 

Університету 

Грінченка 

2018 1059 178 521   1758 

2019 1407 270 802   2479 

2020 1732 401 933 203* 3269

* 



Підписники Фахового коледжу «Універсум» в  

соціальних мережах  2018-2020 р.р. 

 



Просування бренду Коледжу у соціальних мережах 

Рамки для основної світлини в Facebook з символікою Коледжу 



Пріоритети діяльності на 2021 рік 

o покращити показники набору на освітні програми Дошкільна освіта, 

Початкова освіта, Середня освіта (Музичне мистецтво) 

o удосконалити систему профорієнтаційної роботи, включивши в 

Декади циклових комісій спеціальні тематичні заходи, спрямовані на 

абітурієнтів започаткувати міський конкурс з образотворчого 

мистецтва для дітей та молоді 

o провести Перший економіко-фінансовий HUB (для  учнів 8-9 класів) 

 



Корпоративна  культура університету, 

розвиток і підтримка персоналу  

в умовах пандемії 



150 викладачів 

штатні – 116 

сумісники – 34 
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64 викладачі мають вищу кваліфікаційну категорію,  

18 – педагогічне звання викладача-методиста,  

12 – старшого викладача 

  

Наукові ступені мають – 22 особи (1 доктор пед. наук,                     

1 доктор економічних наук, 20 кандидати наук) 

11 співробітників працюють над дисертаційними дослідженнями  

2 співробітники упродовж звітного періоду захистили дисертаційні 

дослідження 



Нагороди співробітників Коледжу, 2019, 2020 

 Нагороди 2019 2020 

Нагороди Міністерства освіти і науки України - 1 

Нагороди Київської міської державної адміністрації - - 

Нагороди Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА) 

2 2 

Грамота Університету 3 5 

Подяка Університету 3 1 

Медаль Бориса Грінченка «За особистий внесок у розвиток 

Університету» 
1 1 

Нагрудний знак «За служіння університету» 1 - 

Всього 10 12 



У вересні 2020 року було розроблено та введено в дію 

Положення про щорічне рейтингове оцінювання 

професійної діяльності педагогічних працівників 

Фахового коледжу «Універсум» «Лідер року» (наказ 

№ 541 від 24.09.2020), що активізуватиме роботу 

педагогічних працівників з професійного розвитку 

 



Викладачі коледжу упродовж 2020 р. вивищували свій 

професійний рівень на платформах 

 На Урок;  

 Coursera;  

 Cambridge Assessment;  

 Prometheus;  

 Classtime;  

 BrightTALK;  

 КНП Освітня агенція міста Києва; 

 Освітній Хаб міста Києва;  

 Академія цифрового розвитку; 

 Національна онлайн-платформа з 
цифрової грамотності;  

 Академія української преси;  

  Всеосвіта;  

 Космо Трейд (бьюті бізнес-школа);  

 Uni-Biz-Bridge;  

 Cisco Webex 

Отримано довідок, свідоцтв та сертифікатів про проходження тренінгів – 

77, вебінарів – 96, онлайн конференцій – 63, онлайн-курсів – 115 



До Дня Університету в Коледжі відбулось 42 заходи 



Cтікерпаки для Telegram та Viber «Friendly Grinch» 



У День Університету відбулась віртуальна музична імпреза 

«Україна. У цьому слові для мене все» 



Пріоритети діяльності на 2021 рік 

o продовжити роботу з посилення якісного складу циклових комісій з урахуванням 

Ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності закладів освіти 

o провести детальний аналіз результатів рейтингового оцінювання професійної 

діяльності педагогічних працівників «Лідер року» 2020 р. з метою удосконалення 

показників та розробки заходів з підвищення якості діяльності педагогічних 

працівників 

o продовжити співпрацю з структурними підрозділами Університету щодо формування 

кадрового резерву 



Особливості соціально-гуманітарної роботи, 

взаємодія зі студентським самоврядуванням, 

мистецтво та студентський  спорт  

в умовах пандемії 



№ 
п/п 

Пільгова категорія 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

бюджет контракт бюджет контракт бюджет контракт 

1 Внутрішньо переміщені особи 22 11 22 16 18* 16 

2 
Особи, що є дітьми учасників бойових дій; діти 

загиблих (померлих) учасників бойових дій; особи, 
що є дітьми інвалідів війни 

44 2 47   
43 4 

3 Діти та особи з інвалідністю 25*   26* 1 24* 2 

4 

Діти-сироти; діти, позбавлені батьківського 

піклування; сироти; особи, позбавлені 

батьківського піклування; особи, які в період 

навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 
батьків 

29   23   

28* 1 

5 

Діти, що потерпіли внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; неповнолітні діти померлих 

громадян, віднесених до категорії І, смерть яких 
пов'язана з Чорнобильською катастрофою 

1   7   

9 2 

6 Діти з малозабезпеченої сім’ї 4   2   2   

7 
Діти, батьки яких є шахтарями, що мають стаж 

підземної роботи не менше 15 років 
-     1 

  1 

Всього 125 13 127 18 124 26 

Студенти Фахового коледжу «Універсум», які належать до пільгових 

категорій, за категоріями, у порівнянні 2018 р., 2019 р., 2020 р. 



Виставки творчих робіт викладачів і студентів Коледжу, 2020 

р. 





Аналітика загальної задіяності студентів  

 у проєктах соціально-гуманітарного напряму 

(кількість задіяних студентів, %) 

 

0 
15,1 

71,61 

21,48 

Вибори органів 
студентського 

самоврядування 

Задіяні у роботі різних 
органів студентського 

самоврядування 

2020 2019



Аналітика загальної задіяності студентів  

 у проєктах соціально-гуманітарного напряму 

(кількість задіяних студентів, %) 

 

12,69 
28,59 

89,37 

25,75 
40 43,48 

Гуртки, студії, 
секції 

Спортивні 
змагання 

Мистецькі проєкти  

2020 2019



Аналітика загальної задіяності студентів  

 у проєктах соціально-гуманітарного напряму 

(кількість задіяних студентів, %) 

 

0 

13,94 

6,7 

14,66 

Соціальний проєкт «З 
Києвом і для Києва» 

Волонтерські та 
благодійні акції  

2020 2019



Аналітика загальної задіяності студентів  

 у проєктах соціально-гуманітарного напряму 

(кількість задіяних студентів, %) 

 

93,83 

91,21 

Проекти популяризації української мови 

2020 2019



Найвищі персональні мистецькі досягнення  

студентів 

Рівень І місце ІІ місце ІІІ місце Загалом 

Міжнародний 3 4 8 15 

Всеукраїнський 2 2 1 5 

м.Києва 8 10 10 28 



Видатні персональні спортивні результати студентів 

Рівень І місце ІІ місце ІІІ місце Загалом 

Міжнародний 1 3 1 5 

Всеукраїнськ
ий 

4 3 3 10 

м.Києва 6 4 1 11 



Пріоритети діяльності на 2021 рік 

o урізноманітнити форми позааудиторної роботи зі студентами з 

врахуванням умов пандемії шляхом активного використання 

можливостей соціальних мереж, онлайн-платформ 

o продовжити практику персоніфікованого залучення студентів до 

позааудиторної роботи з урахуванням їхніх захоплень та бажань 

o системно працювати над вивищенням  рівня  загальної  та  побутової  

культури студентів 

o здійснювати підтримку студентів, які займаються творчою діяльністю 

та спортом, з метою їх участі в конкурсах та змаганнях різного рівня 



Забезпечення  

якості освіти в умовах 

пандемії 



Анкетування «Викладач очима студентів»  

 7 викладачів (5,31%) мають 5 балів  (усі викладачі індивідуальної 

музики циклової комісії музики і хореографії)  

 80 викладачів (60,61%)  мають бали від 4,5 до 4,99  

 30 викладачів (22,72%) мають бали від 4 до 4,5 

  12 викладачів (9,09 %) мають бали  від 3,5 до 4  

 3 викладачі (2,27%)  мають бали від 3 до 3,5 



 Станом на початок 2020-21 н.р. загальна кількість робочих навчальних 

планів, за якими здійснюється навчальний процес, становить 48. 

Затверджені 369 робочих програм навчальних дисциплін (97% від плану) 

 Удосконалено та організовано з урахуванням карантинних умов форми 

проведення семестрового та підсумкового контролю: 100% іспитів 

проводяться з використанням ІКТ та онлайн-платформ. Розроблені детальні 

рекомендації щодо організації іспитів із врахуванням специфіки освітньої 

програми та змісту навчальних дисциплін 



 Всього у 2 семестрі 2019-2020 н. р. очно відбулося 

10 практик, дистанційно – 35 

 У 1 семестрі 2020-2021 н. р. практика проводилася в 

змішаному форматі. Переважна більшість годин 

практичної підготовки реалізовувалась очно практиками 

«Позакласна та позашкільна робота», «Пробні уроки» 

спеціальності «Початкова освіта» завдяки налагодженій  

співпраці з постійними базами практик – закладами 

загальної середньої освіти (№ 120, 126, 148, 129, 176, 

42). Інші види практик, передбачені графіком, 

проводились в змішаному та дистанційному форматі 

відповідно до розпоряджень. 



Проведення гостьових лекцій, тренінгів 

А. Дробович, канд. філос. наук, голова  

Інституту національної пам’яті 



В. Савченко, засновник міжнародної групи IT компаній 

«Powercode» та онлайн супермаркету «Foodex 24» 



Д. Мойсієвич, в.о. директора ЗДО № 525 м. Києва,  

випускниця коледжу 



    З 2018 р. студенти коледжу складають ДПА у форматі ЗНО.  

У 2019 р. студенти обирали 3 предмети та показали таку якість знань з:  

української мови і літератури (348 студентів) – 47, 98%;  

історії (266 студентів) – 67,16%;  

математики (71 студент) – 52,11%.  

У 2020 році перелік предметів був розширений (7 предметів), а якість знань становила з:  

іноземної мови (87 студентів) –73,56%;  

української мови і літератури (299 студентів) – 68,89%;  

історії України (233 студенти) – 59,50%;  

географії (33 студенти) – 51,50%,  

математики (107 студентів) – 33,66%;  

біології (93 студенти) – 31,80%. 

Результати ДПА у форматі ЗНО  



Показники заліково-екзаменаційних сесій за 2020 р.  

 середні показники за рік: успішність – 98,6%;  абсолютна  якість – 

44,36% 

 зимова заліково-екзаменаційна сесія 2019-2020 н.р.: успішність – 

99,45%; абсолютна якість – 32,30% 

 літня заліково-екзаменаційна сесія 2019-2020  н.р.: успішність – 97,96%; 

абсолютна якість – 45,15% 

 



Освітня програма Успішність, % Якість, % 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Дошкільна освіта 97,9 99,6 99,7 28,5 20,6 32,2 

Початкова освіта 99,0 99,6 100 43,0 33,3 48,2 

Соціальна педагогіка 98,5 99,4 98,4 52,1 33,4 46,0 

Фізичне виховання 93,0 98,0 94,4 35,1 20,5 39,6 

Хореографія 95,5 99,5 99,4 50,5 31,5 47,5 

Музичне мистецтво 100 99,7 100 52,5 44,3 50,5 

Образотворче мистецтво 98,2 99,7 95,2 41,3 26,0 44,6 

Дизайн 98,1 99,6 98,5 33,2 23,6 38,2 

Бібліотечна справа 100 99,7 100 42,8 32,1 25,0 

Видавнича справа і 

редагування 
100 99,9 100 58,3 49,6 57,8 

Право 96,8 99,6 100 53,4 29,9 50,8 

Фінанси і кредит 96,6 99,4 100 51,5 43,9 43,1 

Організація виробництва 100 99,2 96,5 44,8 31,2 53,2 

Успішність та абсолютна якість у розрізі спеціальностей 

 2018, 2019, 2020 р.р. 



З 279 випускників 2020 р. – 143 (51,25% від загальної чисельності 

випускників, або 61,11% від чисельності тих, хто продовжив навчання) 

продовжили навчання в структурних підрозділах Університету 

 



Пріоритети діяльності на 2021 рік 

 удосконалити зміст робочих програм навчальних дисциплін з метою  

посилення їхньої практичної складової, урізноманітнення активних 

форм навчання та врахування особливостей дистанційного і 

змішаного навчання 

 удосконалити програми усіх видів практик з урахуванням вимог 

пандемії 

 активізувати упровадження в освітній процес коледжу ЕНК 

 розробити каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів 
освіти та механізми організації їхнього вивчення 



Інновації, наукові дослідження, 

наукометрія та академічна 

доброчесність в університеті 



 8 співробітників є аспірантами та працюють над дисертаційними дослідженнями 

(В.В.Андрійчук, О.М.Деточка, Н. Л. Косінська,  О. В. Локазюк,  М.І. Левадня,  В. П. 

Пріц, Ю. В. Шеменьова, Н.С. Щербак). Троє співробітників закінчили аспірантуру 

та готуються до захисту О. П. Кошіль, Т. В. Ловейко, О. М. Мусіяченко  

 Упродовж  звітного  періоду 2 співробітники захистили  дисертаційні  дослідження: 

Л.В. Грищенко на тему «Формування правової культури майбутніх учителів у 

навчально-виховному середовищі педагогічного коледж» на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти  

 Д. О. Сопова на тему «Академічна чесність як складова професійної підготовки 

майбутніх фахівців  в університетах Європейського союзу» на здобуття доктора 

філософії з 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки) Галузь знань 01 

Освіта (Освіта/Педагогіка)  



Інтерактивні тренінги 



Онлайн лекції 



9 студентських гуртків, 5 з яких – новостворені («Бібліотекознавець»,  

«ГрінчТур»,  «Консонанс», «Лабіринт», «Стріла часу»,  «Ирій», «Педагогічні 

студії», «Фрактал», «Бурбаки»)  

Проведено 53 заходи, зокрема:  

Фестиваль наук,  «CollegeWelcome Quest», Тренінг про фактчекінг,  екскурсійний 

стендап «Київ туристичний початку ХХ ст.: самогід» 

студентські конференції: «Студентський пошук – 2020», «Сучасні синтетичні 

матеріали та їх вплив на навколишній сві», «TED Talks The secrets of success» 

Студентські наукові гуртки 



Пріоритети діяльності на 2021 рік 

o посилити публікаційну активність викладачів  

o сприяти науковим дослідженням у тандемі «викладач-

студент» та популяризації результатів цієї роботи через 

е-ресурси 

o створювати умови для дотримання стандартів 

академічної доброчесності усіма учасниками освітнього 

процесу 



Розвиток інфраструктури, результати 

та пріоритети фінансово-

господарської діяльності  



За ініціативи керівництва Університету та сприяння Київської 

міської державної адміністрації у 2020 р. кардинально 

відремонтовано приміщення Коледжу 







Пріоритети діяльності на 2021 рік 

 

 ефективне використання потенціалу приміщення Коледжу та 

матеріально-технічного забезпечення для підвищення якості 

освітнього процесу 

 збереження у належному стані аудиторного фонду та раціональне 

використання наявних ресурсів 



Управлінсько-організаційна робота в 

Фаховому коледжі «Універсум», 

забезпечення функціонування та розвитку 



В 2020 році було  проведено 10 засідань педагогічної ради.   

З них були тематичними:  

«Проблеми упровадження моделі профільної  загальної середньої освіти в 
коледжі»;  

«Інтеграція фундаментальної та практичної підготовки фахівців у 
контексті нової освітньої стратегії»;  

«Здійснення якісного педагогічного супроводу професійної підготовки 
майбутнього фахівця в умовах Фахового коледжу  «Універсум»;  

«Особливості  організації освітнього процесу в Фаховому коледжі 
«Універсум»2020-2021»; 

«Якість освіти та конкурентноспроможність закладу освіти: аспекти 
взаємозв’язку»;  

«Імідж, бренд, репутація Фахового коледжу « Універсум» на ринку освітніх 
послуг: актуальний етап, впливи, ризики, перспективи» 

Педагогічна рада Фахового коледжу «Універсум» 



Методична рада відбувається 1 раз на місяць (проведено 11 засідань).  

Серед  питань, які розглядалися:  
 «Шляхи імплементації Закону про Фахову передвищу освіту»;  

 «Про стажування викладачів та нові вимоги до підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників»;  

 «Про основні вектори співпраці циклових комісій та кафедр Університету»;  

 «Про особливості організації співпраці циклових комісій з роботодавцями для забезпечення 

якості професійної підготовки»;  

 «Про результати щорічного рейтингового оцінювання професійної діяльності педагогічних 

працівників за участю «Лідер року»;  

 «Про ЕНК викладачів та їх сертифікацію»;  

 «Про особливості організації освітнього процесу в умовах пандемії»;  

 «Про культуру онлайн спілкування в контексті реалій дистанційного навчання»;  

 «Про результати захисту курсових робіт»;  

 «Про якість підготовки до проведення комплексних кваліфікаційних іспитів.»;  

 «Про роботу з кадрового забезпечення циклових комісій»;  

 «Про роботу наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

Фахового коледжу «Універсум»;  

 «Про участь викладачів у наукових конференціях та публікаційну активність». 

Методична рада Фахового коледжу «Універсум»  



Пріоритети діяльності на 2021 рік 

 створення умов для інформування кожного співробітника щодо 

планів та результатів роботи, посилення персональної 

відповідальності за результати виконання функціональних обов’язків 

 



«Нам треба мріяти, а опісля зосереджувати 

енергію на конкретних ділянках і діях.  

Необхідно ризикувати і припускатися помилок, 

але вчитись на них і тоді розпочинати новий 

виток із мріями». 

 

 Богдан Гаврилишин 


