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«…від освітньо-педагогічної формації
«освіти» і «освітніх послуг» до
формації «освіченого товариства», в
якому освіта, будучи соціальним
інститутом, соціогенетичним
механізмом відтворення суспільного
інтелекту, освітньо-педагогічним
відтвореням людини, поширюється на
всі сторони життя суспільства»

Віктор Огнев ‘юк  
«Реформування – як сутнісна

характеристика сучасної освіти» 



Стратегічна мета діяльності 
Університетського коледжу 

підготовка конкурентоспроможного 
фахівця шляхом створення

інноваційного освітнього 
середовища

(Програма розвитку Університетського коледжу, розглянута Вченою
радою Університету і затверджена ректором, указ № 140 від 28.03.2011 р.)

Виклик:

обговорення та затвердження нової Програми
розвитку УК в контексті імплементації закону
України “Про вищу освіту”



Освітнє  середовище 
Університетського коледжу

• комплекс умов (можливостей) та ресурсів 
(матеріальних, фінансових, особистісних, 
технологічних, організаційних, 
репутаційних) для освіти особистості, 
що склались цілеспрямовано в установі, яка 
виконує освітні функції щодо надання
фахової освіти відповідного освітньо-
кваліфікаційного рівня, забезпечує 
можливості для загальнокультурного та 
особистісного розвитку суб’єктів 
освітнього  процесу



Компоненти:
•особистісний
•ціннісно-смисловий
•інформаційно-змістовий
•організаційно - діяльнісний
•просторово-предметний

КОМПЛЕКС
УМОВ 

(можливостей) 

та 
РЕСУРСІВ: 

матеріальних, 
фінансових, 

особистісних, 
технологічних, 
організаційних, 
репутаційних

Фахова освіта 
Загальнокультурний 

розвиток
Особистісний 

розвиток 



“Навчально-виховний процес має, з 
мого погляду, три джерела – науку, 

майстерність і творчість”

В.Сухомлинський 
“Розмова з молодим директором”



Умови роботи УК у 2013-14 н.р. 

• особлива соціополітична ситуація в країні

• ювілейний рік Бориса Грінченка 

• диверсифікація діяльності (8 галузей знань; 
13 спеціальностей)

• небувалий за кількістю випуск - 588 
майбутніх фахівців

• навчання в умовах 2 корпусів
• вперше випуск за спеціальностями 

“Видавнича справа і редагування”, 
“Соціальна педагогіка”

• процес ліцензування “Хореографії”



Галузі знань та спеціальності ОКР «молодший спеціаліст»

• 5.01010201 початкова освіта  (акред.. 2012 р.) 

• 5.01010101 дошкільна освіта (акред. 2011 р.) 

• 5.01010601 соціальна педагогіка (акред. 2014р.) 

0101 Педагогічна освіта

• 5.01020201 фізичне виховання (акред. 2012 р.) 
0102 Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини 

• 5.02020501 Образотворче мистецтво (акред. 2012 р.)     

• 5.02020701 Дизайн (акред. 2012 р.) 

• 5.02020401 Музичне мистецтво (акред. 2012 р.) 

• 5.02020201 Хореографія (ліцен.2014)

0202 Мистецтво 

• 5.02010501 Діловодство (акред. 2013р.) 

• 5.02010201 Бібліотечна справа (акред. 2013р.) 

0201 Культура  

• 5.03030301 Видавнича справа та редагування 
(акред. 2014р.) 

0303 Журналістика та інформація 

• 5.03040101 Правознавство (акредитовано 2012 р.) 0304 Право 

• 5.03060101 Фінанси і кредит (ліцен. 2012р.)!!!!!!!!!

• Акредитація 2015 р
0305 Економіка і підприємництво

• 5.03050801 Організація виробництва (ліцен.2013р.)0306 Менеджмент і 
адміністрування



Відомості 
щодо подальшого навчання та працевлаштування 

випускників 
Університетського коледжу (2012 р.)

Всього 
випуск
ників 

Продовжують навчатись Працюють і 
не 
навчаються 

Не працюють  
і не 
навчаються 

282

245 (86,9 %) 26 
(9,2%)

11 
(3,9%)Університет Інші 

навчальні 
заклади 

210 (74,5%) 35 
(12,4%)ПІ ІМ ІС ГІ ІПСП

139 36 17 16 2



Відомості 
щодо подальшого навчання та працевлаштування випускників 

Університетського коледжу  (2013 р.)

Всього 
випускник
ів 

Продовжують навчатись Працюють і 
не 
навчаються 

Не працюють  і 
не навчаються 

215

188
12

(5,6%)
15

(7%)

Університет 

160 (74,4%)

Інші 
навчальні 
заклади 

28 
(13%)ПІ ІМ ІС ГІ ІПСП

94 31 2 33 -



Відомості 
щодо подальшого навчання та працевлаштування випускників 

Університетського коледжу  (2014 р.)
Всього 
випускник
ів 

Продовжують навчатись Працюю
ть за 
спец. не 
навчают
ься 

Не 
навчаються, 
працюють  
не за спец.

588

515 21
3,7%

52
8,8%

Університет 

404(*3) – 68,8%
268/136

Інші 
навчальні 
заклади 

ПІ ГІ ІМ ІЛ ІС 111
/6 –

зарубіжні
18,4%

219 
138/

81

103
72/
31

48
34/
14

20
9/
10

14



досягнення

виклики



Пріоритети діяльності Університету

забезпечення імплементації Закону України «Про вищу 
освіту» в діяльність університету

надання системності нашим зусиллям в подальшому 
впровадженні корпоративних стандартів якості освіти 

утвердження засад корпоративної культури лідерства-
служіння, на основі якої ми вибудовуємо гуманістичні 

смисли діяльності університету

нарощування наших зусиль з інтернаціоналізації діяльності 
університету



Компоненти освітнього середовища 
Університетського коледжу 

•особистісний
•ціннісно-смисловий
•інформаційно-змістовий
•організаційно -
діяльнісний
•просторово-предметний



Динаміка зміни чисельності 

студентів (2009-2014 рр.)
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Спеціальності, академічні групи 2013-14 н.р

Всього: 1464 студенти (66 ак.груп) 

685 студентів отримують стипендію 

(91 – підвищена стипендія,     63 – соціальна)

Студенти випускних груп: 588 

Студенти 2 курсу (атестат): 322
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Спеціальності, академічні групи 2014-15 н.р

11

6

4

5

4

4

4

4

4

3

4

3

2

1

0 2 4 6 8 10 12

початкова освіта

дошкільна освіта

видавнича справа 

правознавство

соціальна педагогіка

музичне мистецтво

образотворче мистецтво

дизайн

фізичне виховання

бібліотечна справа

діловодство

фінанси і кредит

організація виробництва

хореографія

Ряд1

Всього 59 акад.гр



Статистичний портрет УК (студенти)
вересень 2014

592 
студентів 
отримують 
стипендію 

63 –
соціальні ст.,

40 –

підвищені ст.

346 
студентів 2 
курсу 
(атестат)

27 студентів
з Донецької, 

Луганської обл.
та АР Крим (12*)

59 
акад.груп

1308 
(780/528) 
студентів

257 
студентів 
випускних 
груп



КІЛЬКІСТЬ ПОДАНИХ 
ЗАЯВ АБІТУРІЄНТІВ (2009-2013)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

205 512 667 633 686 941

Кількість груп за 
навч. предметами

Кількість
слухачів 

Кількість 
зароблених коштів 

Курси 
доуніверситетської
підготовки 

5
укр.мова - 3
математика – 1
історія України – 0
рисунок - 1

82
86 460грн.

Дати проведення Кількість учасників Загальна к-ть
учасників 

Дні відкритих 
дверей

13.11.13 р.
20.11.13 р.
27.11.13 р.
16.04.14 р.

1401
324
326
216

2267

Показники діяльності з профорієнтаційної роботи



ОСОБИСТІСНИЙ КОМПОНЕНТ
(студенти) 

• ЗДОБУТКИ
збільшення загального контингенту

студентів
системний розвиток студентів через

олімпіади, тижні циклових комісій, СНТ
позитивна соціальна активність студентів
активна робота Студентської ради
студенти відчувають себе приналежними

до Університету



ОСОБИСТІСНИЙ КОМПОНЕНТ
(студенти) 
• ВИКЛИКИ

 переважно недостатній рівень базової підготовки
абітурієнтів

 відсутність стійких навичок навчання, в т.ч самостійної
роботи

 низька загальна культура…
 зменшення інтересу абітурієнтів до спеціальності

Початкова освіта, Фізичне виховання
 підвищений інтерес до спеціальностей Видавнича

справа, Соціальна педагогіка
 зростання к-ті студентів, що потребуть інд.

психологічного супроводу (в т.ч. студентів із зони АТО,
Криму)

 нагальна потреба у створенні умов, для формування
стійкої громадянської позиції



52

185

сумісники 

працівники коледжу

Всього працівників – 237 осіб

Колектив співробітників (2013-14 н.р.) 

Викладацький

склад – 203 особи 

(151+52)

151

52

викладачі коледжу

сумісники 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

33 32 18 27

вк:+9 вк:+5 вк:+2

АТЕСТАЦІЯ КАДРІВ 



47%

9,20%
12,50%

32,40% вища категорія

I категорія

II категорія

спеціаліст

Викладацький склад (штатні працівники):

151 160

(34 – випускники Університету)

Якісні показники  складу педагогічного колективу 
2013-14 н.р.                          2014-15 н.р.

вища
категорія 71 47%

I категорія 14 9,2%

II категорія 19 12,5%

спеціаліст 49 32,4%

вища
категорія 73 46%

I категорія 13 8%

II категорія 16 10%
спеціаліст 58 36%

73

1316

58 вища категорія 

I категорія 

II категорія

спеціаліст 



кандидати наук , аспіранти, здобувачі наукового ступеня

Якісні показники  складу педагогічного 
колективу

ОСОБИСТІСНИЙ КОМПОНЕНТ (викладачі) 
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Викладачі, що пройшли ЗНО (2013/14)
• Глухенька Л.М. (хімія) – 187,5

• Хитра З.М. (біологія) – 198

• Мальцева Л.В.(географія) – 195 

• Коровіна В.А.(біологія)  – 197 

ЦК природничих 
дисциплін 

• Рябоконь Ю.С. (історія України) – 197 

• Москаленко О.А.(історія України)  – 170 
ЦК суспільних дисциплін 

і правознавства 

• Руденко Н.М. (математика) – 199

• Головчанська О.В. (математика) – 197

• Мащакевич Л.А. (математика)  - 186 

• Пінчук А.М. (математика) – 185 

ЦК економіко-
математичних дисциплін 

і менеджменту

• Розінкевич Н.В. (українська мова)  – 198

• Груздьова О.В. (українська мова)   - 193

ЦК з видавничої 
справи,культури та 

української філології

• Калашник О.С. (англ.мова)  - 199 

• Лещенко С.М. (англ.мова)  - 199 

• Лялька Т.В. (англ.мова)  - 180,5 

ЦК іноземних мов 



Дані про підвищення ІКТ 

компетентності співробітників 

коледжу

Вид навчання Навчались

Семінар з використання 

Google-сервісів 
18

Створення ЕНК на 

платформі Moodle
32

Візуалізації словника 

Б.Грінченка (семінар)

16

Семінари та тренінги проведені 

викладачами коледжу

Вид навчання Навчались

Семінар-практикум «Створення 

та використання тестової 

оболонки Moodle» (Мащакевич 

О.М.)

25

Семінар-практикум «Тенденції 

освіти 21 століття» (Гладун М.А.)
17

Семінар-практикум 
«Використання логічних 

операторів та функцій MS Excel
при формуванні звітної 

документації» (Мащакевич О.М.)

15

Семінар-практикум 

«Використання Smart board в 

навчально-виховному процесі» 

(Станжур Т.Г.)

17

Сертифіковані курси

Розінкевич Н.В.
3 курс. Українська мова за професійним спрямуванням 

Доценко А.О. 1 курс.  Вступ до спеціальності «Початкове навчання» 

Мащакевич О.М. 4 курс. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності 



ОСОБИСТІСНИЙ КОМПОНЕНТ
(викладачі) 
• ЗДОБУТКИ

+-100% забезпечення викладачами

працевлаштування випускників Університету

системне і свідоме підвищення якості (курси, 
стажування, аспірантура, презентація досягнень 
через публікації, вивищення ІКТ-
компетентності…..)

опанування “суміжних фахів”



ОСОБИСТІСНИЙ КОМПОНЕНТ
(викладачі) 

ВИКЛИКИ

відсутність “власних” фахівців для 
забезпечення “нових” спеціальностей

зростання  середнього віку викладача коледжу

певна монополія окремих викладачів на 
навч.курс (немає конкуренції)

інертність деяких викладачів щодо сприйняття 
новацій

певна формальність у проходженні стажування

неактивність значної кількості співробітників  
у загальних справах коледжу (від акредитації 
до культуро-дозвіллєвих акцій)



Викладач коледжу 

Порядна 

людина

Професіонал

Патріот

експерт

консультант

фасилітатор

тьютор……



Інформаційно-змістовий компонент 
• ЗДОБУТКИ

ліцензування 
- 1 спеціальність
 акредитація 
- 2 спеціальності 
реалізація кредитно-модульної системи навчання 
+ - 100% наявність навчальних програм
 сучасні навч.плани

розроблені засоби діагностики р-тів навчання (3-тя 
складова галузевих стандартів) для всіх 
спеціальностей

 зросла якість профорієнтаційної роботи

налагоджена система практичної підготовки ( 53 
види практики)

 12 голів ДЕК дали високу оцінку організації та 
результатів процесу підготовки фахівців



Встановлене програмне 

забезпечення

Встановлене 

апаратне 

забезпечення

1С:Підприємство – каб. 38

3d Max каб. 36, 39

Photo shop каб. 37, 39

Scratch каб 36, 38 

SketchUp каб. 36, 38

GCompris каб.36, 38 

Irbis demo бібліотека (3 

комп’ютери)

Комп’ютерний клас 

№36 - 16 

комп'ютерів.

Smart board в каб. 

№36



• ВИКЛИКИ 

потреба у активному впровадження
корпоративних стандартів якості освіти

потреба у системній реалізації
компетентнісного підходу в організації
освітнього процесу, в т.ч для оцінки якості р-
тів цього процесу

робота в умовах ущільненого навчального
графіку

труднощі з неформальним упровадженням
КМСН

труднощі молодих викладачів з складанням
навчальних програм (відсутність досвіду)

недостатня реалізація принципу наступності

Потреба у пошуку різних форм презентації
результатів праці викладача

Інформаційно-змістовий компонент 



Організаційно – діяльнісний компонент 
• ЗДОБУТКИ

упровадження сучасних методів, технологій 
навчання, виховання, управління

усталена система соціально-гуманітарної роботи 
та спортивно-масової роботи***

спільні заходи “студенти-викладачі”

налагоджений  освітній процес “на 2 корпуси”

сформована система практичної підготовки

свідома підтримка громадянських ініціатив 
Університету, участь у волонтерських заходах, 
програмах



Організаційно – діяльнісний компонент
• ВИКЛИКИ 

• недостатня координація спільних зусиль 
всіх членів колективу для інституційних змін

• невміння поєднати навчальну складову 
освітнього процесу з іншими….

• комунікація (електронний документообіг, 
використання google сервісів, обмін 
робочою інформацією, зворотній зв’язок)

• презентація спеціальностей, через 
роботи студентів



Показники соціально-гуманітарної роботи

Заходи культурно-мистецького 
спрямування :
концерти; літературно-музичні 

композиції  - 16/19

Соціальний проект  
“З Києвом і для 

Києва”

Культурно-просвітницькі заходи :
літературні вітальні, музичний 
лекторій, інтелектуальні турніри, 

конференції – 32/28

Екскурсії містами України; 
відвідування музеїв, 
виставок, вернісажів 

(65 позицій)

Клуб “Людина професії” – 5/5 Участь в мистецьких 
конкурсах і виставках

КВН, Студентський театр “Іскра

Прометея” – 10/15
Благодійні акції та співпраця з 

благодійними фондами  - 5/11



Участь у конференціях, форумах

• Міжвузівська інтелектуальна гра «Права жінок у 
світі під кутом зору міжнародно-правових 
стандартів» (12.03.2014, Національна академія 
внутрішніх справ), право, 4 курс, 3 місце

• Міжвузівська студентська конференція «Актуальні 
проблеми приватного права», (28.05.2014, 
Університет економіки і права «КРОК» )

• Міжнародна конференція «Психіатрія: індустрія 
смерті» (11.12.2013)

• «Форум національної книги» (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка) 
– Гран-прі, ІІ, ІІІ місце, 4 грамоти Університету



Конкурсах мистецького спрямування: 

• Всеукраїнський фестиваль Святого Миколая у рамках 
етнокультурного проекту Folk Ukraine, «Талант.Арт» 
(грудень 2013 року)

• Всеукраїнський фестиваль «Писанковий рай» за сприяння 
Громадської організації «Столичні Ініціативи» (березень 
2014 року)

• 11 майстр-класів : «Іграшка своїми руками “,
«Корпоративний шалик. Золота рибка», «Електрична 
лампочка - ялинкова прикраса», «Солодка ялинка», 
«Квіткова феєрія», «Пейзажі України» , «Відливка 
рельєфного зображення портрету Бориса Грінченка» , 
лялька-мотанка «Прадавній оберіг» ; листівки «Новорічна 
казка», «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» , 
«Великодній подарунок» 



Організація та проведення творчих виставок:

• «Завершальний акорд» (кваліфікаційні творчі роботи 
випускників 2013 року)

• «Перші кроки» (за результатами навчально-художньої 
практики)

• «У промінні сонячної акварелі»  (авторська, ЧелюбєєваЮлія)

• «Натхнення живою красою» (авторська, Довгалюк Олена )

• «Вартовий української культури» (до 150-ої річниці від дня 
народження Бориса Грінченка)

• «Магічні пуантелі»

• «Копії з робіт всесвітньо відомих майстрів»

• «Мій одногрупник»

• «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»

• Плакати до 150-ої річниці з дня народження Бориса Грінченка

• Плакати  - « Україна єдина »



•ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Київський колорит»
8-10.11.2013,  Хор «Tutti» Лауреат ІІ премії  у номінації 
«Академічний вокал»
• ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс «Київський колорит»                              
25.03.2014, Хор «Tutti» Лауреат ІІ премії  у номінації 
«Академічний вокал»
• XIII Всеукраїнський юніорський конкурс вокальної, 
диригентської та інструментально-виконавської майстерності
10-13.05.2014 року, Ніжинський  державний університет імені 
Миколи Гоголя;  Ісаєнко Тетяна, Нанай Катерина, «Золотий 
диплом» переможця конкурсу 
• Перший Київський конкурс-фестиваль української 
академічної пісні пам’яті Оксани Петрусенко, 16.02–
22.05.2014, Прокопович Наталія, лауреат Другої премії; Панчук
Дар’я, Гран-прі у першій категорії ; викладач Кравченко 
Наталія Леонідівна, Гран-прі у четвертій категорії



ЦК музики і хореографії

• І міський фестиваль-конкурс дитячого та 
юнацького виконавського   мистецтва 
«Кампанелла» 

(лютий – травень 2014 р.)

117 учасників

З них: 30 – студенти УК

87 – учні мистецьких шкіл м.Києва та області



Студенти-учасники 

• Міжнародних мистецьких фестивалів та 
конкурсів:

• Прівізєнцева Алла

• Лукава Дарина

• Марковська Катерина

• Нанай Катерина 

• Піщана Софія

• Ісаєнко Тетяна 

• Всеукраїнських мистецьких фестивалів і 
форумів:

• Коледжанський хор “Tutti”

• Лукава Дарина, Токаренко Вікторія, Ісаєнко Тетяна, Савенко 
Євген, Челюбеєва Юлія ,  Нанай Катерина 



Спортсмени Університетського коледжу
7 майстрів спорту:

• 1. Романченко Ірина – гр. ФВмс-1-12-4.0д, спортивна гімнастика

• 2.  Устич Кирило – гр. ФВмс-1-12-4.0д, російський більярд

• 3. Отовська Ольга – гр. ФВмс-1-11-4.0д, спортивна гімнастика 

• 4. Пак Гнат - гр. ФВмс-1-11-4.0д, спорт.карате

• 5. Чучукало Дмитро – гр. Прмс-1-10-4.0д, фехтування

• 6. Григорчук Володимир - ФВмс-1-13-4.0д, велоспорт

• 7. Костенко Вікторія - ФВмс-1-10-4.0д, спортивна радіопелегація

• 18 кандидатів у майстри спорту

Участь команд Університетського коледжу в першості 
Університету:  

• Баскетбол (хлопці ) – 4 місце

• Волейбол (хлопці) – 6 місце

• Настільний теніс – І місце хлопці; ІІ місце дівчата
В Університетській команді з футболу – 3 студента (Кривошей Євгеній, Авраменко 

Сергій, Новиков Вадим)



Видатні спортивні результати 

• Чемпіонати світу, Європи

• Пак Гнат – 2 медалі

• Костенко Вікторія – 2 медалі 

• Устич Кирило – 1 медаль 

• Єгорова Аріна – 1 медаль

• Чучукало Дмитро – 1 медаль 

• Чемпіонати України 

• 7 студентів - 12 нагород 
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• за сприяння та підтримки батьків, 
силами колективу

• РЕМОНТ (капітальний) 

• коридору 4 поверху (біля спортивної зали)

• коридору 2 поверху

• приміщення серверної

• приміщення медичного пункту

• коридору  біля хореографічної зали

• Ауд. №36

• частково  відремонтовано дах музичного 
корпусу

• “косметичні” ремонти аудиторій

• косметичний ремонт сходових клітин

• частковий ремонт паркану
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•обладнання для хореографічної зали (дзеркала 
та станки)

•стільці для студентів – 40 шт.

•офісні стільці – 16 шт.

•гардини (4 поверх, сходові клітини 4 
поверху)

•світлодіодні світильники аварійного 
освітлення – 11 шт.  



Узагальнена інформація щодо надходження 
коштів за додаткові освітні послуги

Місяці Підготовчі курси Додаткові освітні послуги

Вересень 2013 19 440 -
Жовтень 2013 18 360 -
Листопад 2013 7 560 9 550
Грудень 2013 15180 -
Січень 2014 - 1 440
Лютий 2014 24 840 2 790

Березень 2014 1 080 560
Квітень 2014 - 840
Травень 2014 2 400

ВСЬОГО 86 460 17 580
ЗАГАЛЬНІ КОШТИ 104 040



Просторово-предметний компонент 
• ЗДОБУТКИ

• активний ремонт,
обладнання,
облаштування
приміщення

• використання
приміщень інших
структурних підрозділів

• впорядкування території

• ВИКЛИКИ 

• нестача навчальних
приміщень

• байдужість певної
кількості завкабінетами і
кураторів щодо
облаштування
приміщення

• потреба у
реконструюванні
спортивного
майданчика





Ціннісно-смисловий компонент 
• ЗДОБУТКИ

 відчутна сформована громадянська позиція колективу 

 усвідомлено реалізується Місія Університету та ключеві 
цінності, які визначені

 у всіх сферах діяльності  керуємось Кодексом 
корпоративної культури

 діяльність підпорядковується пріоритетним освітнім 
цілям, принципам, що визначені Університетом 

 відчутні результати навчання менеджерів “середньої
ланки” філософії лідерства-служіння 

 відчувається спільна відповідальність за результати 
роботи колективу

 створена атмосфера підтримки і взаємодопомоги



Ціннісно-смисловий компонент 

• ВИКЛИКИ

• потреба в усвідомленні, прийнятті та 
реалізації кожним Місії, ключових 
цінностей

• постійне, повсякчасне дотримання вимог 
Корпоративної культури



Тільки разом!



Якщо ваші дії спонукають інших 
мріяти, вчитися, творити і 

рости – ви лідер

Джон Куінсі Адамс, 6 президент США



Звикли з а в т р а всі людці робити,

Плентатись помалу до мети:

Звикни лиш робити все с ь о г о д н і –

І до неї прийдеш ти!

Борис Грінченко

“Зернята”


