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Рейтинг Університету

За популярністю серед вступників:

• 9 позиція в Україні

• 5 позиція в Києві

Посвята в першокурсники



Загальний фонд 

на 16,3% - зросло фінансування загального фонду 

на 17,53 % - зріс фонд заробітної плати



Фінансування (бюджет розвитку) у 2019 р.

Закуплено обладнання довгострокового 
користування 
4 млн. 489 тис. грн. 

Проведено капітальні ремонти
13,8 млн.

Завершено будівництво та введено 
в експлуатацію гуртожиток на Шамо 18,2

Гуртожиток на Шамо 18,2 

Завершено роботи зі встановлення 
розсувного даху в корпусі на Тимошека,13,б



Розпочато реконструкцію приміщення на Тичини, 17

Реконструкція приміщення на Тичини, 17

Фінансування (бюджет розвитку) у 2019 р.



Бюджет розвитку міста Києва на 2020 рік

71 404, 7 тис. грн.

Проєкт приміщення на Тичини, 17

На реконструкцію  приміщення  на 
Тичини, 17 передбачено:



Находження коштів спеціального фонду 
Університету 2018-2019 рр.

109,8 млн.грн.
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98 млн. 682 тис. грн. 

заробітна плата й нарахування – 78,8 млн.грн

придбання обладнання – 4,4 млн.грн

поточний ремонт приміщень та інші послуги Університету – 8,5 млн.грн.

оплата комунальних послуг – 2,9 млн.грн

придбання обладнання довгострокового користування – 2,8 млн.грн

Витрати зі спеціального фонду в 2019 р.

Станом на 01.01.2020 р. залишок коштів на спеціальних рахунках

Університету складає 26 млн. 740 тис. 74 грн.



Доходи благодійного рахунку Університету

3,7 млн. грн.

Комп’ютерна техніка, меблі, господарський інвентар, кондиціонери, 
автоматичні турбосушарки для рук – 1 млн. 418 тис. 65 грн.

комп’ютерна техніка за проєктом МоPED – 1 млн. 187 тис. 84 грн.

спортивне обладнання, господарський інвентар, 

бібліотечні фонди та інше – 706 тис. 21 грн. 



Загальний обсяг запланованого фінансування становить 

330 млн. 533 тис. грн.

Фінансування Університету на 2020 р.



27,5 млн. грн.

на придбання обладнання довгострокового користування – 8,9 млн.грн.
на  проведення робіт з капітального ремонту – 18,6 млн.грн.

Передбачаємо вийти на 120 млн. грн.  спеціального фонду Університету

Бюджет розвитку
(спеціальний фонд м. Києва) 2020 р.



Кадровий склад

1690 співробітників

Кількість докторів наук - 96

Кількість кандидатів наук - 361 

Кількість професорів - 58

Кількість доцентів - 191



Нагородження співробітників

Нагороди 2018 2019

Державні нагороди 5 2

Нагороди Міністерства освіти
і науки України

4 6

Нагороди Київської міської
державної адміністрації

4 4

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

28 13

Нагороди Університету 88 107

Всього 129 132

Урочисте нагородження співробітників



Преміювання

333 917,00. грн.

Одноразові премії
(Нагородження медаллю
«За служіння Університету»)

За публікації у виданнях

95 000. грн.



Корпоративна культура

Борис Грінченко – наш ідейний лідер 

Забезпечення високого рівня
самоорганізації за рахунок усвідомленого
лідерства-служіння.



92% вступників

задоволені тим, що стали студентами 
Університету Грінченка.

Студенти Університету 

Корпоративна культура



Вступна кампанія – 2019 

Зараховано - 3 022 

Котингент студентів                         - 8782

Загалом здобувають вищу освіту - 8938
Вчена рада та першокурсники

Університет Грінченка на Всеукраїнському форумі
«Успішний 11-класник»



23 місце 
за середнім балом ЗНО студентів-
контрактників
28 місце 
за рейтингом зарахованих на бюджет
34 місце 
за найбільшим балом ЗНО на бюджет

За підсумками вступної кампанії 
Університет  має такі позиції: 

Вступна кампанія – 2019 



Освітній процес

Започатковано 12 нових освітніх програм

Оновлено 20 освітніх програм



Пройдено акредитацію освітніх програм у НАЗЯВО
Магістерська програма за спеціальністю 125 Кібербезпека
визнана зразковою

Освітній процес



Готовність робочих програм навчальних дисциплін за І півріччя
зросла на 22,6% і становить 95,2%.

Освітній процес



Освітній процес

Кількість розробленик ЕНК 
збільшилась і становить 4141

Сторінка електронного навчання.

Кількість сертифікованих ЕНК 
зросла на 24% 



Освітній процес

Центр технологій дистанційного навчання



Освітній процес

83%
третьокурсників відчувають, що Університет 
прагне розвиватися на основі 
корпоративної культури

87% 
впевнені, що викладачі Університету 
є достатньо вимогливими

79%
задоволені рівнем професіоналізму викладачів



6955 студентів та 150 аспірантів, взяли участь в опитуванні
813 викладачів Університету (у т. ч. Університетського коледжу) були оцінені

Опитування «Викладач очима студентів»

18 викладачів – найвищий рейтинг 5,0 

513 осіб – рейтинговий бал 4,5−4,99 

220 осіб – рейтинговий бал 4,0−4,49

77% студентів задоволені навчанням в Університеті 
76% третьокурсників вважають своє навчання пов’язаним із майбутньою професією

2,2% 

63%

27% 



Освітній процес

Підвищення успішності Зменшення успішності

Бакалаврська програма Магістерська програма Бакалаврська програма Магістерська програма

«Початкова освіта»
«Дошкільна освіта»
«Психологія»
«Практична психологія»
«Образотворче мистецтво»
«Українська мова та література»
«Мова і література (всі іноземні 
мови)»
«Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа»
«Реклама і зв’язки з громадськістю»
«Видавнича справа та редагування»
«Право»

«Педагогіка вищої школи» 
«Логопедія»
«Українська мова та література»
«Історія»
«Фінанси і кредит»
«Журналістика»
«Медіа-комунікації»
«Право»
«Хореографія»

«Логопедія»
«Переклад (англійська мова)» 
«Фізичне виховання»
«Фізична терапія» 
«Фінанси і кредит»
«Інформатика»

«Дизайн»
«Суспільні комунікації / Регіональні 
студії»,
«Фізичне виховання»
«Видавнича справа та редагування» 
«Математичне моделювання»
«Літературна творчість»
«Мова і література (всі іноземні мови)»
«Початкова освіта».



Пріоритетні завдання 2020

Поглиблення культури використання цифрових технологій

• електронний деканат
• електронна версія РПНД 
• електронний індивідуальний план викладача
• електронна версія опису освітньої програми

Освітній процес



Студентське самоврядування

Соціально-гуманітарна взаємодія



Участь у Міжнародній конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні»

Соціально-гуманітарна взаємодія



Спорт

В Університеті працює 6 спортивних секцій та 9 спортивних команд



На Чемпіонаті світу серед студентів 
з футболу в м. Цзиньцян (Китай) 

Спорт

10 місце



За результатами IV спартакіади серед закладів вищої 
освіти м. Києва Університет у загальному заліку посів 
8 місце

У категорії «Університети, що мають у своїй структурі 
профільний факультет/інститут», другий рік поспіль 
посідає 1 місце

Спорт



Спорткомплекс Університету

Басейн
Тренажерний зал



У 2019 р. студенти Університету відзначені

153 нагородами

88 – всеукраїнського рівня
61 – міжнародного рівня

Мистецтво

З відкриття музею музичних інструментів



Створити систему соціально-гуманітарної взаємодії зі студентами  
різних курсів з урахуванням специфіки спеціальностей

Пріоритети на 2020

Соціально-гуманітарна робота, мистецтво та спорт

Збільшити залучення успішних випускників Університету до співпраці
та мотиваційних зустрічей зі студентами

Сприяти розвитку загальної та побутової культури студентів

Налагодити систему комунікації зі всіма категоріями студентів

Надавати постійну психологічну підтримку та допомогу студентам



Наука і академічна доброчесність

26 грудня 2019 р. – Вченою радою затверджено Положення
про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, 
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Університету

перевірка наукових робіт здобувачів вищої освіти
за допомогою сервісу Unicheck



Наука і академічна доброчесність

Перевірено: 

41 – дисертацію здобувачів, які захищалися у спецрадах Університету

2    – дисертації працівників Університету, які захищалися в інших спецрадах

31 – видання, що подаються для рекомендації вченими радами 

інститутів / факультетів / Університету

73    – дисертації, авторефератів та монографій за платні послуги

867  – магістерських робіт



Публікаційна активність співробітників

Параметри 2017 2018 Динаміка
2017-2018

2019 Динаміка
2018-2019

Кількість монографій
одноосібні
колективні
SENSE

13
37

14
33

+1 
-4

19
65
7

+5
+32
+7

Статті у наукових фахових 
виданнях, що ходять до 
переліку МОН України

428 353 -75 344 -9

Статті у виданнях Scopus 32 23
станом на 
26.12.2019

-9 56
станом на 
17.01.2020

+33

Статті у виданнях Web of 
Science

39
станом на 
26.12.19

38
станом на 
26.12.2019

-1 53
станом на 
17.01.2020

+15



Набір аспірантів та докторантів

Аспірантура та докторантура

аспіранти докторанти

2018 2019 2018 2019

42
46

2
5



8 спеціалізованих вчених рад 
4 – докторські 
4 – кандидатські

13 спеціальностей 
9 - докторських дисертацій 
22 - кандидатських дисертацій

Аспірантура та докторантура

Засідання спеціалізованої вченої ради.



До категорії Б Переліку наукових фахових видань України ввійшли видання:

«Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»

«Неперервна професійна освіта: теорія і практика»

«Кібербезпека: освіта, наука, техніка»

«Київські історичні студії»

Поступ періодичних наукових видань



Науковий журнал 
«Кібербезпека: освіта, наука, техніка» 
включено до міжнародної бази даних журналів
відкритого доступу Directory of Open Access 
Journals (DOAJ)

Поступ періодичних наукових видань



Науковий журнал «Схід» 
включено до європейського довідкового
індексу «ErihPlus» та до багатоцільової
бази даних «EuroPub»

Поступ періодичних наукових видань



Розвиток бібліотеки



Кількість зареєстрованих читачів

9327 осіб

Бібліотечний фонд

230 690 примірників

Розвиток бібліотеки



Видано: 

604 назви друкованої продукції обсягом

79 705 сторінок

297 688 наклад примірників

Забезпечено друк дипломів, додатків, 
студентських квитків

Видавнича діяльність



Наука та академічна доброчесність

Підвищення рівня дослідницької культури та академічної доброчесності

Збільшення частки співробітників, які виконують корпоративний стандарт 
наукової діяльності

Підвищення публікаційної активності співробітників

Просування наукових періодичних видань до баз даних Scopus/Web of Science

Придбання сучасного обладнання для видавництва та бібліотеки

Пріоритетні завдання 2020



Міжнародна діяльність

Університет отримав статус постійного члена Європейської 
асоціації університетів

Укладено й підписано 80 договорів з університетами 27 країн



Програма «Еразмус+»
напрям КA2 (203):
Розвиток потенціалу вищої освіти

Проєкт «Партнерство для навчання та викладання математики в Університеті» (PLATINUM)
термін реалізації: 01.09.2018 – 31.08.2021

Програма «Еразмус+»
напрям КА2:
Розвиток потенціалу вищої освіти

проєкт «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних
інструментів викладання» (MoPED)
термін реалізації: 01.10.2017 – 31.08.2020 

Програма «Еразмус+»:
напрям Жан Моне

проєкт «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України
до Європейського Союзу»
термін реалізації:  вересень 2017  – серпень 2020 

Програма «Еразмус+»: 
напрям Жан Моне

проєкт «Держава-міжнародне товариство-громадськість: європейські цінності та норми, 
що визначають міждисциплінарний модуль університету (STIPENDIUM)»
термін реалізації: 01.09.2019 – 31.08.2022
Виграно у 2019 р.

Програма Євразія проєкт «Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного
моделювання» (DeDiMaMo)
термін реалізації: 01.06.2019 – 01.06.2021
Виграно у 2019 р.

Інститут Йожефа Стефана (Словенія) проєкт «Європейська лексикографічна структура ELEXIS»
термін реалізації: 01.02.2019 – 25.05.2022
Виграно у 2019 р.

Канадський інститут українських студій 
(Канада)

проєкт «Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні»
термін реалізації: 01.09.2019 – 25.08.2020
Виграно у 2019 р.

Ріджент Університет
(США)

проєкт «Дослідження ефективності постдипломної крос культурної супервізійної програми
підготовки фахівців у галузі психологічного консультування та травматерапії»
термін реалізації: 01.01.2017 – 30.06.2020



Міжнародна академічна мобільність

Тренінг з написання грантових заявок в рамках програми Еразмус+



Міжнародна академічна мобільність

Академічна мобільність з Університетом Кадісу (Іспанія) 
в рамках програми Еразмус+



Пріоритети на 2020 р.: 

Вироблення корпоративної стратегії у міжнародній діяльності Університету

Розширення мережі зарубіжних освітніх та наукових установ – партнерів

Активізація участі працівників Університету у колективних та індивідуальних
грантових міжнародних проєктах і програмах

Всебічне сприяння академічній мобільності здобувачів вищої освіти
та працівників Університету

Міжнародна діяльність



Технічне забезпечення 2017 2018 2019

Збільшення кількості комп’ютерів 1494 (+261) 1205 (+32) 1249 (+122)

Розбудова локальної мережі
(кількість точок підключення)

1007 (+38) 1060 (+57) 1774 (+714)

Розбудова мережі Wi-Fi 104 (+14) 104 (+0) 129 (+25)

Збільшення ліцензійного обсягу ПЗ 2594 (+0) 2605 (+11) 2985 (+380)

Утилізація застарілих ПК 193 321 78

Технічне забезпечення Університету

Управління функціонуванням та розвиток ІТ- інфраструктури



Технічне забезпечення Університету

Управління функціонуванням та розвиток ІТ- інфраструктури



Проведено 12 засідань Вченої ради 
Прийнято 381 рішення

Управління

Діяльність Вченої ради Університету



Управління

Ректорат Університету

16 засідань ректорату
156 питань розглянуто
404 рішення прийнято

Видано 903 накази з основної діяльності
3153 з кадрової роботи
Укладено 10 530 договорів



Висновок

Пріоритети:

Всебічний розвиток усіх складових корпоративної культури

Удосконалення корпоративних стандартів

Підвищення рівня культури взаємин між співробітниками

і здобувачами освіти



"Удосконалюватися - значить змінюватися, 
бути досконалим - означає змінюватися часто"            

В.Черчіль



Прагнемо досконалості!



Дякую за увагу!


